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Od wydawcy

O

bchodzona w 2012 roku dwudziesta rocznica ruchu
stowarzyszeń sołtysów stała się impulsem do upamiętnienia ważniejszych inicjatyw i dokonań tych organizacji
skupiających liderów polskiej wsi. Z inicjatywy Wielkopolskiego
Stowarzyszenie Sołtysów ukazała się wówczas publikacja
„Z tradycją w nowoczesność”, której drugie rozszerzone wydanie
przekazujemy do rąk Czytelników.
Pierwszą organizacją skupiającą sołtysów, a także wskazującą na potrzeby i cele tej grupy, jako ważnego ogniwa w procesie demokratyzacji kraju, było zarejestrowane w 1992 roku
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa
Konińskiego. Jego bogata działalność rychło stała się wzorem
pracy organicznej, a także bodźcem do podejmowania podobnych
inicjatyw w innych województwach.
Po raz pierwszy w historii sołtysi – liderzy wsi zaczęli tworzyć
swoje niezależne, apolityczne organizacje, które w 1994 roku
powołały Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W ten sposób rozpoczęła się trwająca już ponad dwie dekady działalność ruchu
skupiającego sołtysów, która wyrosła z tradycji obywatelskiego
zaangażowania wypracowanych w Wielkopolsce. Stanowi on
dziś reprezentatywne i silne forum liderów wsi, pozwalające nie
tylko doskonalić mechanizmy prawne zwiększające skuteczność
działań sołectw, ale również podejmować pożyteczne inicjatywy
zmieniające oblicze obszarów wiejskich w Polsce.
Serdecznie dziękujmy wszystkim osobom oraz instytucjom,
n
które przyczyniły się do wydania tej książki.
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I
Wprowadzenie

W

Polsce funkcjonuje ponad 40300 sołectw. Stanowią
one ważne ogniwo zorganizowania i funkcjonowania
społeczności lokalnych na terenach wiejskich.
Obowiązki sołtysów i funkcjonowanie sołectwa na nowo
trzeba było zdefiniować w 1990 roku wraz z utworzeniem samodzielnych gmin. Nie uczynił tego w sposób jednoznaczny
ustawodawca, pozostawiając wiele rozwiązań do decyzji władz
lokalnych. Sołectwa, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku, to najmniejsze jednostki samorządu gminnego, nazywane w tej ustawie jednostkami pomocniczymi, podlegającymi organom władzy gminnej. Obszar, zakres
działania sołectwa oraz kompetencje jego organów – zebrania
wiejskiego, sołtysa, rady sołeckiej – określa rada gminy w statucie sołectwa, czyniąc to z własnej inicjatywy bądź na wniosek
mieszkańców.
Tempo przemian życia społecznego i gospodarczego po 1989
roku rodziła nadzieje, ale i obawy mieszkańców wsi. W sukurs
swym środowiskom w tej zmieniającej się rzeczywistości mogli
przyjść sołtysi zrzeszeni w apolitycznej organizacji. Impulsem
ich współdziałania była także potrzeba wzmocnienia oraz uregulowania sytuacji prawnej sołtysa i sołectwa.
23 lutego 2012 roku upłynęło 20 lat od ukonstytuowania się
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. Tworzono je również z zamiarem zorganizowania ogólnopolskiego ruchu sołtysów, zaangażowanego we
wszechstronny rozwój sołectw i gmin. W historii wsi, w dziejach
samorządowych wspólnot na ziemiach polskich nie było wcześniej takiej organizacji.
4
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Przykład konińskich sołtysów rychło znalazł naśladowców.
Dwa lata później, powołane w różnych regionach kraju podobne organizacje, zjednoczyły swój potencjał, tworząc Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych
było już w Polsce 65 stowarzyszeń sołtysów funkcjonujących na
terenach województw, powiatów, a nawet gmin.
Inicjatywę współdziałania sołtysów podjął w 1990 roku senator
Ireneusz Niewiarowski, wywodzący się ze środowiska Solidarności Wiejskiej i duszpasterstwa rolników. Stowarzyszenia sołeckie
współorganizowała i wspierała grupa skupionych wokół niego
działaczy związanych z kręgami opozycji wiejskiej lat osiemdziesiątych. Ich działaniem kierowało przekonanie, że powodzenie
przemian ustrojowych, wymaga pobudzania i spożytkowania aktywności obywatelskiej. Dostrzegli, że dzięki sołtysom można na
wsi i w małych środowiskach zrobić dużo dobrego. To wówczas
powstało aktualne do dziś hasło „Przez sołtysa dla wsi”. Zamysł
ten wymagał podjęcia współdziałania także z ludźmi spoza kręgu
ówczesnej opozycji solidarnościowej, zaproszenia do współpracy
osób politycznie niezaangażowanych czy wyznających odmienne
poglądy. Te inicjatywy zakończyły się pełnym sukcesem. Po raz
pierwszy w historii sołtysi stowarzyszali się w niezależnych apolitycznych organizacjach, które w 1994 roku powołały Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów.
Proces ten w zarysie opisuje niniejsza książka. Celem publikacji jest również pokazanie możliwie szerokiego spektrum aktywności organizacji skupiających sołtysów. Tworzono je przecież nie tylko po to, aby sołtys miał lżejszą pracę i dodatkowe
świadczenia. Łączą one swoje siły i doświadczenia swoich działaczy również po to, aby pomóc polskiej wsi.
Ich działalność ma bardzo szeroki wymiar. Konsoliduje
i wzbogaca całe społeczeństwo. Stowarzyszenia sołtysów pomagają w zachowaniu cennych dla nas wszystkich tradycji, budują wspólnoty, upowszechniają wzorce dobrego gospodarowania
i pracy organicznej. Uczą zaradności i przedsiębiorczości. A to
przynosi także materialne efekty, służące zaspokajaniu potrzeb
i aspiracji lokalnych społeczności.
Zorganizowany ruch sołecki w zrzeszonych stowarzyszeniach
skupia aktualnie ponad 15 tysięcy członków. Ale siła jego oddziaływania jest znacznie szersza, bo dotyczy wszystkich sołtysów i członków rad sołeckich.
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To poważne lobby, zaangażowane również w tworzenie właściwych warunków prawnych dla lepszego funkcjonowania samorządu oraz sołectw. W wyniku tych działań sołtysom przyznano uprawnienia funkcjonariuszy publicznych, znowelizowano
ustawę o samorządzie terytorialnym wzmacniając pozycję gmin
i sołectw, a w 2009 r. przyjęto „Ustawę o funduszu sołeckim”
stwarzającą możliwość wydzielenia w budżecie gminy środków
na realizację przedsięwzięć sołeckich służących podniesieniu
jakości życia mieszkańców.
W książce tej odnotowujemy najbardziej charakterystyczne
elementy dorobku z ponad dwudziestu lat ruchu stowarzyszeniowego sołtysów. Czas ten wyznaczają etapy związane z przełomowymi momentami w historii III Rzeczypospolitej, wiążące
się z przemianami ustrojowymi czy wstąpieniem Polski do Unii
Europejskiej. Wyznaczają je również wydarzenia ważne w życiu
sołeckich stowarzyszeń, inicjujące nowe kierunki czy formy ich
działań.
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II
Od Solidarności do samorządności

P

ierwsza Solidarność była nie tylko związkiem pracowniczym, ale także ogólnonarodowym ruchem na rzecz reformy
kraju. Na gruncie rozbudzonych i podejmowanych w tym
kręgu idei wspólnego, solidarnego działania wyrastało pierwsze
w kraju stowarzyszenie społeczno-kulturalne sołtysów, powołane w1991 roku w Koninie. Jej bogata organicznikowska działalność stworzyła trwały fundament ogólnopolskiego współdziałania sołtysów i sołectw z pożytkiem dla społeczności lokalnych
oraz rozwoju odrodzonej samorządności.
1. W nurcie demokratycznych przemian (1980-1989).
Zmiany ustrojowe, dające podwaliny III Rzeczypospolitej
i odbudowie samorządu lokalnego, mają swój początek w roku
1980, w roku powstania Solidarności. W okresie od sierpnia
1980 r. do grudnia 1981 r. Solidarność ze związku zawodowego przerodziła się w masowy ruch o charakterze społeczno-niepodległościowym obejmujący zarówno miasta, jak i wieś
– robotników, chłopów, inteligencję. Jej środowiska, obok wielu
postulatów związkowych, akcentowały także potrzebę swobody
zrzeszania się oraz kształtowania świadomości obywatelskiej.
Jeszcze w 1981 roku przy NSZZ „Solidarność” powstał sekretariat do spraw samorządności i samorządu terytorialnego.
W tym samym czasie Jerzy Regulski z grupą współpracowników na Uniwersytecie Łódzkim rozpoczął prace zmierzające do
odtworzenia samorządu terytorialnego.
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Wokół związku jednoczyły się środowiska, którym władze
PRL odmawiały dotąd prawa własnej reprezentacji i obrony
interesów zawodowych. Reprezentacją polskich rolników oraz
środowisk wiejskich stał się Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Jego legalizacja, wymuszona strajkami chłopskimi, stała się możliwa dopiero po zawarciu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich
19 lutego 1981 roku. Postulaty ustrzyckie wytyczały program
działania tego związku. Zmusiły także władze PRL do zadeklarowania, że uznają nienaruszalność chłopskiej własności
i gwarantują wolność obrotu ziemią, że godzą się na zrównanie
swobód rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych, zniesienie różnic socjalnych pomiędzy mieszkańcami wsi i miast, wprowadzenie korzystnych zmian w oświacie na
wsi oraz uznanie prawa do swobody praktyk religijnych. 1
W protokołach porozumień ustrzyckich znajdujemy zalążki
myślenia w kategoriach społeczeństwa obywatelskiego. Widnieje
w nich postulat wprowadzenia wyboru naczelników gmin przez
rady narodowe. Jest też mowa o poddaniu niektórych działań
decyzyjnych kontroli wspólnot sołeckich, a także o rezygnacji
z zatwierdzania wybranych sołtysów przez wyższe instancje.
Pod protokołami tymi widnieją m.in. podpisy Artura Balazsa i Józefa Ślisza – obrońców rolników, którzy w odrodzonej
Polsce wsparli budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz
aktywizację społeczno-gospodarczą wsi, stając się również sojusznikami stowarzyszeń sołeckich.
Po ogłoszeniu stanu wojennego opoką idei i dążeń wolnościowych stały się duszpasterstwa środowiskowe, w tym również
duszpasterstwa rolników. W ten sposób Kościół tworzył pole
komunikacji i współdziałania dla wielu osób związanych z prześladowaną opozycją.
Taką funkcję pełniło też Ogólnopolskie Duszpasterstwo Rolników, powołane 2 grudnia 1982 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Pierwszym krajowym duszpasterzem rolników
został bp Jan Gurda. W 1988 roku obowiązki te przejął bp
Roman Andrzejewski.
Celem duszpasterstwa rolników – obok pogłębiania życia religijnego – było podkreślenie godności i wartości pracy na roli,
P
 rotokół Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 18/19 lutego 1981 r. [dostęp 18 maja 2012 r.],
www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/dokumenty.
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odrodzenie moralne wsi oraz zaangażowanie jej mieszkańców
i rolników w życie Kościoła i państwa. 2
Szczególnie cenne dla podtrzymania idei wolnościowych były
inicjatywy służące rozwijaniu więzi międzyludzkich, postaw
pomocy i współdziałania. Duszpasterze środowisk rolniczych
angażowali się w pracę z młodzieżą, krzewili idee samorządności, zachęcali do łączenia sił w sferze politycznej, społecznej
i gospodarczej. Namawiali rolników do współdziałania z instytucjami realnie wspomagającymi rolnictwo, pomagali w samokształceniu, troszczyli się o oświatę oraz wartościowe dziedzictwo kulturowe wsi.
Przypomniał o tym po latach Ireneusz Niewiarowski w okolicznościowym wywiadzie z okazji 15-lecia krajowej organizacji
sołtysów:
Między innymi uczestnicząc w duszpasterstwie rolników,
duszpasterstwie pracowniczym, biorąc udział w samokształceniu czy też podziemnym ruchu wydawniczym, dążyliśmy
do innej Polski. Stan wojenny na wiele lat osłabił ruch związkowy, ale nie zniszczył w ludziach nadziei na lepsze jutro.
Idee odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego towarzyszyły
wielu inicjatywom i działaniom rozwijanym pod parasolem
duszpasterstw środowiskowych. Tam też znajdowało schronienie i możliwości działania wielu świeckich, którzy podjęli
ryzyko aktywności politycznej i społecznej. Nie pozostawała
ona bez echa. 3
Pod koniec lat osiemdziesiątych współtwórca reformy samorządowej Jerzy Regulski przyjeżdżał z wykładami do parafii
św. Maksymiliana Kolbe w Koninie i mówił o samorządzie terytorialnym. Spotkania te jak wspominał I. Niewiarowski, organizowano w ramach duszpasterstwa pracowniczego.
On [Jerzy Regulski - przyp. red.] też nie opuścił rąk i w latach
osiemdziesiątych pracował na uczelni nad koncepcją demokratycznego samorządu. Podczas spotkań w Koninie, mówił
między innymi, jak ogromnie ważny jest dla państwa, a jeszcze bardziej dla społeczeństwa rozwój lokalnych społeczności.
Mówił wtedy również o zasadzie pomocniczości. To mnie za2 Duszpasterstwo rolników – historia, [dostęp 18 maja 2012 r.], www.duszpasterstworolnikow.pl.
3 Niewiarowski I., Zawsze interesowałem się losem wsi [w:] P. Gołdyn: Rzeczpospolita Sołecka,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2010, s.10.
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Ulotka wyborcza
Ireneusza
Niewiarowskiego,
kandydata do Senatu,
maj 1989 rok.

Członkowie zarządu Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego (od lewej)
Ireneusz Niewiarowski, Józef Ślisz, podczas rozmów z premierem Tadeuszem Mazowieckim, których przedmiotem m.in. były sprawy wsi i rolnictwa; Warszawa 1990 rok.
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inspirowało. Dlatego, gdy zostałem senatorem postanowiłem
pracować w senackiej komisji samorządu terytorialnego.4
Działania wiejskiej opozycji na obszarach byłego województwa
konińskiego cechowało dążenie do aktywizacji oraz upodmiotowienia lokalnych środowisk. Jej członkowie – oprócz pracy
związkowej – angażowali się w inicjatywy społeczne i wolnościowe wielu środowisk. Dlatego, gdy poszerzono skład Komitetu
Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność”
o przedstawicieli Solidarności Rolniczej, do gremium tego dołączył Ireneusz Niewiarowski, lider wiejskiej opozycji w ówczesnym województwie konińskim.
W lutym 1989 roku przystąpiono do rozmów tzw. Okrągłego
Stołu. Ich rezultatem było m.in. rozpisanie wyborów do Sejmu
i Senatu. W rozpoczętą dwa miesiące później kampanię wyborczą do parlamentu aktywnie angażowali się działacze ugrupowań antykomunistycznych.
Nie ma innej drogi niż droga głębokich reform państwa
i gospodarki, odbudowy społeczeństwa obywatelskiego,
utworzenie społecznej reprezentacji wsi, definitywnego porzucenia stalinowskiego modelu gospodarki i władzy. 5 To
fragment oświadczenia sygnowanego w Warszawie przez 232
działaczy Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie 18
grudnia 1988 roku.
Lokalne ogniska opozycji pracowniczej i wiejskiej oraz duszpasterstwa środowiskowego w wielu miastach i gminach łączyły
się w tym działaniu, tworząc szerokie platformy porozumienia
i współpracy otwarte również na inne inicjatywy niezależne.
16 kwietnia 1989 roku na mocy porozumienia Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” i Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” utworzony został Komitet Obywatelski „Solidarność” Regionu Konińskiego, którego
przewodniczącym został Ireneusz Niewiarowski.6
Większość lokalnych komitetów obywatelskich zaangażowanych w przygotowania do wyborów parlamentarnych wyznaczonych na 4 czerwca 1989 roku w gminach i miastach wojewódz4
5
6

Tamże, s. 10.
K
 omitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Stenogramy
z posiedzeń 1987-1989, Strasz M. (oprac.), Warszawa 2006, s. 341-342.
Gołdyn P., Samorządna Rzeczpospolita. Zarys dziejów i działalności Komitetów
Obywatelskich „Solidarność” w regionie konińskim (1988-1991), Towarzystwo Samorządowe
w Koninie, Konin 2011, s. 21.
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twa konińskiego stanowiły działające tam struktury Solidarności Rolniczej, a Ireneusz Niewiarowski wraz z Kazimierzem
Brzezińskim znaleźli się na liście kandydatów z tej części regionu do Senatu. Obydwaj uzyskali wysokie poparcie wyborców
i senatorskie mandaty.
My nie możemy zachowywać się jak zwykli związkowcy
i stale się dopominać, my również domagając się czegoś, musimy pokazywać, skąd wziąć pieniądze, jak rozwiązać problem inaczej, aby to było dobre rozwiązanie. Stąd też zbytnim radykalizmem nie możemy się popisywać, bo wynika
to z możliwości naszego państwa, wynika to z możliwości
finansowych tego rządu. I to jest ogranicznik dla nas wszystkich: dla rządu, dla posłów i senatorów i winien być brany
pod uwagę również przez obywateli naszego kraju. 7 Tak
o realiach i parlamentarnych obowiązkach mówił wówczas senator I. Niewiarowski w wywiadzie dla lokalnego czasopisma.
Brzmi w tej wypowiedzi przekonanie o potrzebie konstruktywnego organicznikowskiego działania i łączenia wysiłków
w celu poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej kraju. Szansę taką stwarzała odbudowa samorządu terytorialnego. W przygotowanie pierwszych wyborów samorządowych włączyli się
również działacze komitetów obywatelskich.
Tę nakreśloną tu w skrócie drogę od Solidarności do samorządności wraz z Ireneuszem Niewiarowskim przeszli również
jego najbliżsi współpracownicy z solidarnościowej opozycji. Podejmując kolejne wyzwania związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, nawiązując współpracę z lokalnymi liderami, w tym sołtysami, nie zwracali już uwagi na „legitymacje”
ani na poglądy polityczne, tylko na inicjatywę i chęć działania
dla dobra wspólnego. W ten sposób w poszerzała się baza ludzi
popierających demokratyczne przemiany.
7

Niewiarowski I., [w:] „Gazeta Witkowska”, 1989 r., nr 1, s. 1.
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2. Konińska inicjatywa współpracy sołtysów.
Przygotowując reformy samorządowe, rozmawiając o projektowanych zmianach ustrojowych, zastanawiano się, co robić,
aby pobudzić i jak najlepiej spożytkować aktywność obywateli.
Wymagało to uważnego wsłuchiwania się w opinie przedstawicieli środowisk wiejskich, śledzenia tego, w jaki sposób przemiany ustrojowe i gospodarcze kształtują potrzeby i oczekiwania mieszkańców gmin. Po wyborach samorządowych 27 maja
1990 roku senator Ireneusz Niewiarowski uznał, że w tych
kwestiach i z podobnymi pytaniami należy zwracać się także
do naturalnych liderów wiejskich – sołtysów. W tym celu z zespołem współpracowników: Ryszardem Bilskim, Tomaszem
Nuszkiewiczem oraz Andrzejem Sipowiczem przystąpił do organizowania dużych spotkań, na które zapraszani byli wszyscy
sołtysi województwa konińskiego. Ich organizacja była jednak
kosztowna i pracochłonna, dlatego wybrano z czasem inny sposób konsultowania działań parlamentarnych ze środowiskami
wiejskimi, powołując kolegium przy senatorze złożone z przedstawicieli sołtysów wszystkich gmin.
Na tę inicjatywę odpowiedziały początkowo trzydzieści cztery samorządy lokalne województwa konińskiego, które wydelegowały swoich sołtysów. Wśród zgłoszonych przez samorządy sołtysów znaleźli się : Wojciech Bartczak, sołectwo Branno,
gmina Rzgów; Michał Chmielarz, sołectwo Aleksandrów, gmina
Chodów; Wiesław Dalak, sołectwo Dziwie, gmina Przedecz; Mirosław Frankowski, sołectwo Młynek, gmina Osiek Mały; Józef
Frątczak, sołectwo Piekary, gmina Dobra; Józef Gebler, sołectwo
Marcinów, gmina Kawęczyn; Jan Głąb, sołectwo Karsy, gmina
Stare Miasto; Kazimierz Grajek, sołectwo Dłusk, gmina Pyzdry;
Maria Hlebowicz, sołectwo Jastrzębia, gmina Grabów; Jan Jasak, sołectwo Chrząblice, gmina Brudzew; Krzysztof Jasiński,
sołectwo Wacławów, gmina Lądek; Janusz Jóźwiak, sołectwo
Wola Świniecka, gmina Świnice Warckie; Mieczysław Kacprzak,
sołectwo Leszcze, gmina Kłodawa; Kazimierz Kantarowski, sołectwo Izabelin, gmina Kramsk; Filomena Kołodziejska, sołectwo
Wojciechowo, gmina Chodów; Feliks Kowalik, sołectwo Ruchocin, gmina Witkowo; Józef Krych, sołectwo Białków Górny, gmina
Kościelec; Stanisław Kulig, sołectwo Sarbicko, gmina Tuliszków;
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OD „SOLIDARNOŚCI” DO SAMORZĄDNOŚCI

Ryszard Loręcki, sołectwo Miłaczew, gmina Kleczew; Edmund
Łukaszewski, sołectwo Skulska Wieś, gmina Skulsk; Zdzisław
Łukaszewski, sołectwo Szyszyn, gmina Ślesin; Marian Matusiak, sołectwo Dąbrówka, gmina Kłodawa; Sławomir Michalak,
sołectwo Słupeczka, gmina Kłodawa; Henryk Michalski, sołectwo Biele, gmina Sompolno; Jan Mróz, sołectwo Szetlew, gmina
Zagórów; Józef Nowakowski, sołectwo Tarnowski Młyn, gmina
Władysławów; Leszek Pasiński, sołectwo Przybyszew, gmina Olszówka; Stanisław Pełka, sołectwo Spycimierz, gmina Uniejów;
Paweł Sędzia, sołectwo Skęczniew, gmina Dobra; Tadeusz Sierakowski, sołectwo Lipie Góry, gmina Babiak; Stefan Śmidowicz,
sołectwo Strzałkowo, gmina Strzałkowo; Bolesław Szewczyk, sołectwo Grabów, gmina Grabów; Kazimierz Świtalski, sołectwo
Doły, gmina Ostrowite; Henryk Ratajewski, sołectwo Orchowa,
gmina Orchowo; Bogumił Rój, sołectwo Szadów Księży, gmina
Turek; Marianna Turkowska, sołectwo Wturek, gmina Wilczyn;
Kazimierz Woźniak, sołectwo Wierzbinek, gmina Wierzbinek; Tadeusz Ziarniak, sołectwo Nieświastów, gmina Kazimierz Biskupi; Henryk Żurawik, sołectwo Grzegorzew, gmina Grzegorzew.
Po raz pierwszy w takim składzie kolegium spotkało się 13
listopada 1990 roku. Na przełomie 1990 i 1991 roku sukcesywnie do tego grona włączali się przedstawiciele pozostałych
gmin województwa.
Prace kolegium przy senatorze miały charakter opiniodawczo-konsultacyjny. Ale nie tylko. Starano się także zapoznawać
sołtysów z obowiązującym wówczas prawem samorządowym
i administracyjnym, wskazywano metody skutecznego działania
dla dobra mieszkańców wsi, informowano o formach pomocy
finansowej dla wsi i rolnictwa. Zastanawiano się nad wypracowaniem skutecznego sposobu współpracy sołtysów i oddziaływania za ich pośrednictwem na wspólnoty wiejskie. W kuluarach jednego z takich spotkań rozmawiano o możliwościach,
jakie daje działalność stowarzyszeń i swoboda zrzeszania się,
odnosząc to m.in. do środowiska sołtysów. Idea ta spodobała
się Mieczysławowi Kacprzakowi, sołtysowi wsi Leszcze w gminie Kłodawa.
Tak zapamiętał ten moment I. Niewiarowski:
Powiedziałem panu Mietkowi, żeby się nie pytał mnie, jak
to zorganizować, tylko zabrał głos podczas zebrania i zgłosił
14
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taką inicjatywę. Tak też się stało. Pomysł utworzenia stowarzyszenia sołtysów chwycił. 8
Postulat ten rozwinięto podczas kolejnego spotkania, w którym uczestniczył również Zygmunt Zell, dziennikarz samorządowego tygodnika „Wspólnota”. Podczas rozmowy w Warszawie
o konińskiej idei stowarzyszenia sołtysów, senator Jerzy Stępień wskazał go Ireneuszowi Niewiarowskiemu, jako znawcę
spraw sołeckich. Redaktor Zell wielokrotnie później przyjeżdżał do Konina, zapoznając sołtysów z warunkami prawnymi
powołania stowarzyszenia.
Podstawę ukonstytuowania się organizacji sołtysowskiej dało
prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. Narodziny ruchu były jednak konsekwencją funkcjonowania demokratycznej ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. oraz aktywności działaczy związanych z wsią polską, doskonale ją czujących
i rozumiejących.
W 1991 roku w wywiadzie opublikowanym na łamach tygodnika „Wspólnota” Ireneusz Niewiarowski, nawiązując do impulsów
i warunków społecznych powstania stowarzyszenia, powiedział
m.in.: Wszystko, co się dzieje w gminie twórczego, produkcyjnego, społecznego, złego i dobrego realizuje się poprzez
sołectwo. Gmina opiera się na mechanizmie pracy odrębnych
sołectw i funkcjonujących tamże samorządach wiejskich
z sołtysami na czele, wykonującymi zadania reprezentacyjne, wykonawcze, zarządzające oraz administratorskie mieniem (...). Trzeba kochać swoją wieś, chcieć jej służyć w najlepszym tego słowa znaczeniu, załatwiać sto różnych spraw
naraz, znosić cierpliwie niezasłużone przykrości, by nosić
wysoko sołtysowskie czoło. Stowarzyszenie to siła przebicia
dla pojedynczego sołtysa, stowarzyszenie to organizacja,
a z nią trzeba się liczyć. A jeśli ta moja wojewódzka organizacja [chodziło o tworzone Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego] znajdzie sojuszników w innych województwach, a znajdzie, to można będzie
wiele dobrego zdziałać dla polskiej samorządowej wsi (…).9
8
9

Niewiarowski I., w: Dla dobra wspólnego, Towarzystwo Samorządowe w Koninie, Konin
2011 r., s. 41.
Niewiarowski I., w: „Wspólnota” 1991 r., nr. 4.
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Do pierwszych strategicznych celów stowarzyszenia w wypowiedzi tej I. Niewiarowski zaliczył m.in. problem podnoszenia
sprawności służby sołtysowskiej:
Trzeba znać i umieć wiele rzeczy, żeby skutecznie się obracać i dowodzić społecznością wiejską. Trzeba, zatem, mieć
dostęp do prawa nie tylko administracyjnego, ale i gospodarczego. Trzeba poznać nowoczesne tajniki komunikowania, Nabywać umiejętności organizatorskich. Trzeba będzie
przemyśleć i postarać się o przejrzysty, przeznaczony w zasadzie tylko dla sołtysów system konferencyjno-szkoleniowy,
nieodrywający od bieżącej pracy na swej wsi (…).10
3 września 1991 roku powołany został Komitet Założycielski
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa
Konińskiego. Do komitetu weszli reprezentanci kolegium sołtysów: Bolesław Szewczyk (przewodniczący), Krzysztof Jasiński,
Feliks Kowalik, Mieczysław Kacprzak, Jan Głąb oraz zaproszony
przez sołtysów Ireneusz Niewiarowski. To grono osób, wspierane
przez redaktora Zygmunta Zella, zadbało o przygotowanie statutu stowarzyszenia i złożenie wniosku o jego rejestrację. Pierwsze
w Polsce stowarzyszenie sołtysów zostało zarejestrowane 28 października 1991 roku przez Sąd Wojewódzki w Koninie.
26 listopada Sejmik Samorządowy Województwa Konińskiego
przyjął stanowisko w sprawie nowej organizacji samorządowej,
w którym wyrażono przekonanie, że (…) skuteczna współpraca
ze stowarzyszeniem w sprawie upowszechnienia doświadczeń samorządowych, inicjowania i podejmowania czynności zapewniających doskonalenie pracy i działań sołtysów,
poprawy współdziałania sołtysów i samorządów mieszkańców z organami władz gminnych oraz promocji sołeckich inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i ekologicznych będzie
dobrze służyła rozwojowi samorządu terytorialnego w województwie konińskim.11
Pierwsze ogólne zebranie delegatów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Województwa Konińskiego odbyło się 23 lutego 1992 roku w Koninie. Uczestniczyło w nim 81 delegatów,
spośród 111 wybranych przedstawicieli gmin. Obrady otworzył
10 Tamże.
11  S tanowisko Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego z dnia 26 listopada
1991 r., [w:] Informacja o działalności Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego z 7 listopada 1997 r. [maszynopis w archiwum Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie.]
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Bolesław Szewczyk. Obecny na spotkaniu, wówczas poseł na
Sejm, Ireneusz Niewiarowski streścił cele stowarzyszenia, za
najważniejsze uznając konsolidację i aktywizację środowisk
wiejskich oraz zdolność organizacji do podejmowania korzystnych dla nich przedsięwzięć oraz inicjatyw. Następnie przewodnictwo obrad powierzono Ryszardowi Papierkowskiemu.
W dyskusji programowej wskazywano na konieczność współpracy sołtysów z sejmikiem samorządowym województwa. Mówiono o niedocenianiu sołtysów przez władze gminne i negatywnych skutkach tworzących się w samorządach podziałów
politycznych. Podkreślano potrzebę wzmocnienia autorytetu
sołtysa oraz wyposażenia go w uprawnienia umożliwiające godne i rzetelne reprezentowanie wspólnoty wiejskiej w relacjach
z samorządem gminnym i lokalnymi instytucjami. Mówiono
także o braku funduszy na realizację inicjatyw wiejskich.
Uczestniczący w zebraniu parlamentarzyści Ziemi Konińskiej,
poseł Paweł Kotlarski i senator Eugeniusz Grzeszczak, gratulowali idei powołania stowarzyszenia sołtysów i życzyli sukcesów jego inicjatorom. Wojewoda Marek Naglewski natomiast
podał przykłady dotychczasowej dobrej współpracy sołtysów
z władzami województwa. Wiązał ją z rzetelnym informowaniem
sołtysów o zamierzeniach administracji rządowej w kwestiach
dotyczących rolnictwa.12
Redaktor Zygmunt Zell, nawiązując do koncepcji powołania
i kolejnych etapów tworzenia stowarzyszenia, podkreślił znaczenie tej inicjatywy dla budowy demokracji. Mówił o potrzebie
upowszechniania dobrych wzorców działania sołectw. Przedstawił następnie opracowany przez siebie schemat planu działania sołectwa oraz projekt konkursu na najlepsze praktyczne
opracowanie takiego dokumentu i realizację planu.
Przystępując do wyboru prezesa stowarzyszenia, zgłoszono
dwie kandydatury: Bolesława Szewczyka, sołtysa wsi Grabów
oraz Ryszarda Papierkowskiego, sołtysa wsi Smulsko.
Pierwszym prezesem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Województwa Konińskiego został Ryszard Papierkowski,
uzyskawszy 48 głosów; Bolesław Szewczyk natomiast otrzymał 33 głosy. Następnie delegaci wybrali zarząd stowarzyszenia
w składzie: Bolesław Szewczyk – wiceprezes, Stanisław Pełka
– skarbnik, Józef Gebler – sekretarz. Członkami zarządu zosta12

Zell Z., Narodziny stowarzyszenia sołtysów, Warszawa 2001 [maszynopis w zbiorach
Ireneusza Niewiarowskiego], s. 2.
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Ryszard Bilski

Tomasz Nuszkiewicz

Andrzej Sipowicz

Grzegorz Siwiński

Bliscy współpracownicy senatora Ireneusza Niewiarowskiego, organizatorzy prac konwentu sołtysów i spotkań rejonowych sołtysów w województwie konińskim w latach 1990-1991.
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Zawiadomienie Sądu Wojewódzkiego w Koninie o zarejestrowaniu z dniem
28 października 1991 r. Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego doręczone Mieczysławowi Kacprzakowi.
19
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Na apel senatora Ireneusza Niewiarowskiego związany z inicjatywą powołania Kolegium Sołtysów wiosną 1991 roku odpowiedziały 34 gminy województwa konińskiego. Na zdjęciu zawiadomienia wójtów gminy Kazimierz
Biskupi i Kawęczyn o odbytych zebraniach sołtysów, podczas których
wyłoniono delegatów do prac w kolegium.
20
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Komitet Założycielski Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego (od lewej): Feliks Kowalik, Krzysztof Jasiński,
Bolesław Szewczyk, Mieczysław Kacprzak, Jan Głąb; 3 września 1991 roku.

Uczestnicy I Ogólnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego (od lewej): Tadeusz
Ziarniak, Józef Gebler, Ireneusz Niewiarowski, Mieczysław Kacprzak,
Ryszard Papierkowski, Stanisław Pełka, Bolesław Szewczyk, Marian Dertkowski; 23 lutego 1992 roku.
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Ewa Kwapich, dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu

Mikołaj Kołodziejczak,
prezes Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych
w Koninie

Mieczysław Owczarek,
przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Konińskiego

Paweł Kurz,
wójt Gminy Wierzbinek

Józef Chudy, burmistrz
Miasta i Gminy Kłodawa

Marek Naglewski, wojewoda koniński

Jan Nowak, wójt Gminy
Kawęczyn

Andrzej Gwóźdź, wójt
Gminy Kramsk

Wojciech Chojnowski,
wójt Gminy Babiak

Przedstawiciele samorządów, władz lokalnych oraz instytucji wspierających powołanie i działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
Sołtysów Województwa Konińskiego.
22
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Przewodniczący Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego Bolesław
Szewczyk, sołtys Grabowa.

Pierwszy prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego Ryszard
Papierkowski, sołtys wsi Smulsko
w gminie Przykona.

Projekt legitymacji członkowskiej stowarzyszenia sołtysów.
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li: Mieczysław Kacprzak, Marian Dertkowski, Jerzy Krzyżak.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Maria Hlebowicz, Tadeusz
Sierakowski i Krzysztof Kucharski.
Na wniosek Ryszarda Papierkowskiego delegaci przyjęli także uchwałę w sprawie utworzenia funkcji honorowego prezesa stowarzyszenia, którą jednogłośnie powierzono Ireneuszowi
Niewiarowskiemu. Honorowy prezes otrzymał od zarządu specjalne prerogatywy, w tym prawo do reprezentowania stowarzyszenia na zewnątrz.
Najważniejsze zadania, które postawiło przed sobą stowarzyszenie zawarto we wnioskach przedłożonych w trakcie zebrania. Oto ich zapis:
1. Stowarzyszenie widzi potrzebę uczestnictwa sołtysów w pracach komisji rad gmin oraz obecność na sesjach rad gmin.
2. Stowarzyszenie apeluje do parlamentarzystów o poparcie
wniosków stowarzyszenia o:
a) przyznanie dodatku do emerytury lub renty za pełnioną funkcję sołtysa,
b) przyznanie sołtysom ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom państwowym.
3. Stowarzyszenie wnosi o przyznanie sołtysom przez rady gminy miesięcznego ryczałtu rekompensującego wydatki ponoszone
przez sołtysa w jego pracy na rzecz gmin i społeczności wiejskiej w
wysokości, co najmniej, zasiłku dla bezrobotnych.
4. Stowarzyszenie widzi potrzebę zainstalowania telefonów dla
sołtysów.
5. Stowarzyszenie widzi potrzebę uczestnictwa posłów i senatorów w rejonowych zebraniach i spotkaniach sołtysów.
6. I Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów apeluje do wszystkich sołtysów w Polsce o organizowanie kół Stowarzyszenia w celu reprezentowania i obrony
wspólnych społecznych i prawnych interesów sołtysów, jako przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów mieszkańców wsi
oraz podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz
sprawności kulturalno-społecznej samorządowej służby sołtysów.
7. Stowarzyszenie postuluje zmianę aktualnie obowiązujących
przepisów dotyczących przyznawania zasiłków społecznych.13
13
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P
 rotokół z I Ogólnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego z dnia 23 lutego 1992 roku, [w: ] archiwum Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie.

DLA DOBRA WSPÓLNEGO

3. Dla dobra wspólnego.
I Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego przyjęło także
uchwały regulujące szczegółowo kompetencje i sposób funkcjonowania jego statutowych organów, takich jak: ogólne zebranie
delegatów, rada, zarząd, prezes, prezes honorowy, komisja rewizyjna, gminne koła sołtysów.
Ta rozbudowana struktura wiązała się z potrzebą zapewnienia sprawnego działania dużej już wówczas organizacji na obszarze województwa konińskiego, w którym funkcjonowało 911
sołectw, zaś do stowarzyszenia wstąpiło ponad 700 sołtysów.
Stowarzyszenie rozpoczynało działalność nie dysponując żadnymi wzorami pracy tego typu organizacji. Warto przypomnieć,
nawiązując także do cytowanych powyżej postulatów I Ogólnego
Zebrania Delegatów SS-KSWK, że kadra sołtysowska działała
wówczas w znacznym rozproszeniu, pozbawiona często dostępnych dzisiaj powszechnie środków komunikacji. Nikt nie myślał wówczas o internecie, a wielu sołtysów nie dysponowało
nawet telefonami. Każda gmina, samodzielna w wyznaczaniu
w swych statutach granic i zadań jednostek pomocniczych, jakimi są sołectwa, tworzyła odmienne warunki ich funkcjonowania. Dlatego konińskie stowarzyszenie za swoją bazę członkowską uznało gminne koło sołtysów. W ślad za tym postanowieniem we wszystkich jednostkach terytorialnych województwa
konińskiego zostały powołane gminne koła sołtysów.
Do zakresu działania gminnego koła sołtysów należało przede
wszystkim rozpatrywanie problemów dotyczących pracy sołtysów, a zwłaszcza kwestii związanych z pozyskaniem środków
umożliwiających im w pełni efektywną działalność społeczną.
Koło miało za zadanie podejmować i podtrzymywać interesy
prawne oraz społeczne sołtysów, jako organów reprezentujących samorządy mieszkańców wsi. Do ważnych form pracy kół
zaliczono organizowanie (zwłaszcza przed ogólnym zebraniem
delegatów i ewentualnie przed posiedzeniem rady stowarzyszenia) własnego zebrania w celu wypracowania stanowiska
w sprawach, które koło zamierzało przedstawić delegatom i radzie.
Najwyższą władzę stowarzyszenia stanowiło ogólne zebranie
delegatów. Jego funkcją było wytyczanie kierunku działań or25
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ganizacji oraz wybór władz wykonawczych. Organem przedstawicielskim stowarzyszenia, zobowiązanym do prowadzenia
działalności pomiędzy zebraniami ogólnymi była Wojewódzka
Rada Stowarzyszenia. Do jej powinności należało ustalanie roboczego programu działań organizacji oraz kontrola jego wykonania, także w zakresie finansowym. Zarząd na bieżąco kierował działalnością stowarzyszenia. Z kolei pracami zarządu kierował prezes, dysponujący uprawnieniami do reprezentowania
organizacji na zewnątrz.
Na pierwszym ogólnym zebraniu delegatów przyjęto zasadę
działalności wyznaczanej planem rocznym. Zebranie ogólne
uchwaliło także konkretne zamierzenia. Choć przeważały wśród
nich projekty o długofalowym charakterze, niektóre udało się
zrealizować w pełni jeszcze w 1992 roku.
Przeprowadzono m.in. konkurs na najlepsze sołectwo i najaktywniejszego sołtysa województwa konińskiego. Powołano jury,
ustalono warunki rywalizacji, przekazano sołtysom odpowiednie
materiały, m.in. wzory planów sołectw, a następnie przeprowadzono wizytacje jednostek, które zgłosiły swój udział. Wyniki konkursu
ogłoszono 27 kwietnia 1993 roku. W pierwszej nagrodzonej dziesiątce sołtysów znaleźli się: Stanisław Pełka, sołtys ze Spicymierza,
gm. Uniejów; Mieczysław Rzyski, sołtys ze Słowikowa, gm. Orchowo; Mieczysław Czaja, sołtys z Gąsina, gm. Przykona; Władysław
Kędzia, sołtys ze Skęczniewa, gm. Dobra; Stanisław Kulig, sołtys
z Sarbicka, gm. Tuliszków; Ignacy Maroszek, sołtys z Powidza, gm.
Witkowo; Edward Robak, sołtys z Rumina, gm. Stare Miasto; Czesław Maruszek, sołtys ze Złotkowa, gm. Kleczew; Kazimierz Świtalski, sołtys z Dołów, gm. Ostrowite; Władysław Ponoński, sołtys z
Lubotynia, gm. Babiak.
O przebiegu współzawodnictwa sołtysów i jego warunkach regulaminowych poinformowano następnie szczegółowo w prasie
lokalnej oraz w wydawnictwach stowarzyszenia, upowszechniając tym samym pomysł i wzorzec konkursu do realizacji w innych regionach.
Głównymi zwycięzcami kolejnej edycji konkursu na najlepsze sołectwo i najlepszego sołtysa województwa konińskiego
1993 roku zostali: Tadeusz Duszyński - sołtys wsi Marcjanów,
w gminie Kawęczyn, Stanisław Matysiak - sołtys wsi Ciemierów,
w gminie Pyzdry (II miejsce) oraz Kazimierz Banasiak - sołtys
wsi Ewinów, w gminie Przykona (III miejsce).
26
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Podjęcie idei wszechstronnego konkursu na „najaktywniejszego sołtysa” pozwoliło na wyłonienie i upowszechnienie wielu
pożytecznych inicjatyw podejmowanych przez sołectwa. Pewne
jego wzorce wykorzystano, organizując (już pod egidą krajowego stowarzyszenia oraz „Gazety Sołeckiej”), konkurs o zasięgu
ogólnopolskim na Sołtysa Roku. W Wielkopolsce, w subregionie
konińskim, tradycje szlachetnej rywalizacji sołtysów zapoczątkowane przez SS-KSWK kontynuuje po dziś dzień plebiscyt,
współorganizowany m.in. przez redakcję „Przeglądu Konińskiego”, którego doroczne rozstrzygnięcia łączone są z Piknikiem
Sołtysów w Sompolnie.
Ideę wojewódzkiego konkursu podjęto w Konińskiem raz
jeszcze w roku 1997. Najlepszym spośród jedenastu finalistów
okazał się wówczas Stanisław Janas ze wsi Gaj w gminie Witkowo. Dwie drugie nagrody otrzymali: Tadeusz Ziarniak z Nieświastowa w gminie Kazimierz Biskupi oraz Marian Wieczorek
z Grąblina w gminie Kramsk. Nagrody pieniężne (15 tys. zł dla
zwycięzcy i po 10 tys. zł dla kolejnych dwóch laureatów) ufundował wojewoda koniński Marek Naglewski.14
Ważnym elementem planu działania SS-KSWK był program
szkoleniowy. Za podstawowe formy przyjęto szkolenia typu seminaryjnego, umożliwiające wymianę doświadczeń sołeckich
m.in. w dziedzinach gospodarczych i socjalnych.
Zrealizowane zostały ponadto rejonowe spotkania sołtysów
w czterech ośrodkach wojewódzkich. W każdym uczestniczyło około 150-200 sołtysów, spotykając się z przedstawicielami władz wojewódzkich oraz instytucjami pracującymi dla wsi
i rolnictwa. W toku tych spotkań wyjaśniano aktualne problemy
prawne, gospodarcze i polityczne. Ich uczestnicy dowiadywali
się m.in. jak funkcjonują Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czym jest i jakie zadania ma do spełnienia Agencja
Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak działa system ochrony
przeciwpożarowej oraz jak powinny być realizowane zadania
z zakresu pomocy społecznej w gminach.
W tych i podobnych działaniach, nieocenionym partnerem
stowarzyszenia był zespół pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kościelcu, którym do 1998 r. kierowała Ewa Kwapich.
14

Strzelec P., Jedenastu wspaniałych, „Gazeta Sołecka” 1997, nr 8, s. 14-15.
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Spotkanie przedstawicieli władz państwowych i samorządowych z sołtysami w Kramsku, 1993 r. Od lewej: Andrzej Nowak, Bolesław Szewczyk,
Grzegorz Siwiński, Stanisław Tamm, Ryszard Papierkowski, Ireneusz Niewiarowski, Andrzej Gwóźdź.

Narada z udziałem sołtysów we wsi Tokary w gminie Kawęczyn. Na zdjęciu
(od lewej) Henryk Osiwiała, Ireneusz Niewiarowski, Ryszard Papierkowski,
Elżbieta Sroczyńska, Marek Wicher, Stanisław Czernielewski.
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Finał konkursu na najlepsze sołectwo i najaktywniejszego sołtysa województwa konińskiego roku 1992. Stoją od
lewej: Paweł Kędzia, Michał Chmielarz, Bolesław Szewczyk, Jerzy Krzyżak, Andrzej Gwóźdź, Maria Hlebowicz,
Andrzej Miążkiewicz, Tomasz Nuszkiewicz, Ireneusz Niewiarowski, Grzegorz Siwiński, Grażyna Śmigiel, [ ], Ryszard Papierkowski, Piotr Schulz, Stanisław Kulig, Teodor Pryka, [ ] Tadeusz Ziarniak, Ignacy Maroszek, Stanisław
Mielcarek, Kazimierz Świtalski, Andrzej Jastrzębski, Paweł Kurz, Zygmunt Zell, [ ]; w dolnym rzędzie od lewej:
Mieczysław Czaja, Mieczysław Rzyski, Stanisław Pełka, Kazimierz Nowacki, Czesław Maruszek, Edward Robak,
Władysław Ponoński, [ ]; zdjęcie wykonano 27 kwietnia 1993 roku w Koninie.
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Ważnym elementem programu szkoleniowego konińskiego
stowarzyszenia sołtysów stały się wydawnictwa periodyczne:
miesięcznik „Gazeta Sołecka” wydawany od 1 stycznia 1993
oraz rocznik „Kalendarz sołtysa na 1993 rok”, którego pierwszy
numer ukazał się przy wsparciu Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej. Obie te inicjatywy zostały zaplanowane i przygotowywane w 1992 roku.
Bardzo szybko został zrealizowany, podjęty jeszcze przez
uczestników obrad konińskiego konwentu współpracującego z
senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, postulat objęcia sołtysów ochroną prawną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Prace nad projektem ustawy rozpoczęto w Senacie I kadencji, a pilotowali je senatorowie: Ireneusz Niewiarowski i Jerzy Stępień, który wówczas przewodniczył Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Z powodu rozwiązania parlamentu nie zdążono przyjąć tego postulatu. Temat
ten został podjęty skutecznie w II kadencji Senatu przez senatora Jerzego Stępnia. Także Sejm (w kolejnej kadencji zasiadł
w nim Ireneusz Niewiarowski) poparł propozycję nadania sołtysom uprawnień funkcjonariuszy publicznych, co znalazło odzwierciedlenie prawne w Ustawie z dnia 6 listopada 1992 roku.
Równolegle podjęto działania związane z unormowaniem
kwestii wynagrodzeń sołtysów, diet i zwrotu kosztów podróży.
Szczegółowe rozwiązania tych spraw dotyczyły jednak kompetencji gmin, które w różny sposób, i nie zawsze po myśli sołtysów, odnosiły się do zgłaszanych postulatów, co odsuwało
w czasie ich powszechną realizację. Dlatego godziwe wynagradzanie sołtysów stało się dyżurnym tematem publikacji ukazujących się na łamach wydawnictw stowarzyszenia, a także,
przez kilka kolejnych lat, zasadniczym postulatem przedkładanym w kontaktach z samorządami.
Do głównych celów stowarzyszenia u progu działalności sołtysi konińscy zaliczyli nawiązanie współpracy z sołtysami z innych województw, m.in. poprzez pomoc w powoływaniu podobnych organizacji. Ta idea sukcesywnie była realizowana, czego
owocem było powołanie stowarzyszeń sołtysowskich – w pierwszej kolejności w województwach sieradzkim, legnickim, nowosądeckim, bielskim i rzeszowskim oraz w gminie Aleksandrów
Kujawski. Ważną funkcję w propagowaniu podobnych inicjatyw
spełniły wydawnictwa stowarzyszeniowe.
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4. Początki działalności wydawniczej i publicystycznej.
Wprowadzony do planu działania na rok 1992 projekt powołania organu prasowego stowarzyszenia w formie adresowanego
do sołtysów wojewódzkiego miesięcznika bądź kwartalnika nie
został zrealizowany. Stało się tak dlatego, że konińscy działacze przekuli ten zamysł w jeszcze ambitniejsze przedsięwziącie,
przystępując do organizowania miesięcznika ogólnopolskiego.
Różne były propozycje tytułu periodyku: „Wiadomości Sołeckie”, „Głos Sołtysa”, „Razem Sołtysi” czy „My Sołtysi”. Ostatecznie zdecydowano się na winietę z napisem „Gazeta Sołecka”,
nawiązującą do tytułu jednodniówki Krajowego Samorządowego Forum Wsi i Rolnictwa wydanej w Koninie w marcu 1992
roku pod redakcją Grzegorza Siwińskiego.
Pomysł wydawania „Gazety Sołeckiej” oraz „Kalendarza Sołtysa” (od roku 1994 do dziś jest to „Poradnik radnego i sołtysa”)
wiązał się z zamiarem informowania sołtysów w całym kraju
o możliwościach zrzeszania się oraz celach wspólnego działania. W okolicznościowym wywiadzie, który ukazał się na piętnastolecie krajowej organizacji sołtysowskiej, Ireneusz Niewiarowski, tak uzasadniał ogólnopolskie inicjatywy konińskiego
stowarzyszenia:
Mówiliśmy sołtysom i mieszkańcom wsi: proszę bardzo, jeśli chcecie zakładajcie podobne. (…) Chcieliśmy pomóc wsi
w trudnych przemianach i to narzuciło charakter naszych
wydawnictw. One nie były sensacyjne, nie dotyczyły walki
politycznej, ale odnosiły się do najważniejszych problemów,
którymi żyła wieś i wiejskie samorządy. W naszych wydawnictwach przede wszystkim informowaliśmy o różnych programach, z których wieś może wiele skorzystać. Od początku
chcieliśmy (i tak jest do dzisiaj) pokazywać dobre przykłady
działania w poszczególnych wsiach i sołectwach w całej Polsce, żeby ktoś, kto jest tym zainteresowany, mógł podobne
inicjatywy podejmować u siebie. Więc to były wydawnictwa
o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Z jednej strony
przekazywaliśmy informację do sołtysów o stowarzyszeniu,
ale też pisaliśmy o tym, co chcemy robić i co najbardziej jest
potrzebne mieszkańcom wsi.15
15 I.

Niewiarowski, Zawsze interesowałem się losem wsi, [w:] P. Gołdyn, op. cit., s.13.
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Do organizowania redakcji miesięcznika przystąpiono w listopadzie 1992 roku. Ireneusz Niewiarowski, poszukując kandydatury na stanowisko redaktora naczelnego, skonsultował
się ze Zdzisławem Iwanickim, redaktorem z którym współpracował biuletyn Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego. Z. Iwanicki zasugerował, że tego zadania może podjąć się jego żona,
która pracowała wcześniej w redakcji tygodnika „Wspólnota”.
W ten sposób Joanna Iwanicka została redaktor naczelną „Gazety Sołeckiej”16.
Pierwszy numer miesięcznika, wydawanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego, ukazał się w styczniu 1993 roku, w skromnej, dwukolorowej szacie graficznej i objętości zaledwie 16 stron. Jego
atutem jednak była konkretna treść odpowiadająca potrzebom
i zainteresowaniom sołtysów i działaczy samorządowych, którzy byli głównymi adresatami czasopisma. O szerokim zakresie oddziaływania miesięcznika decydował jego 55-tysięczny
nakład, umiejętna dystrybucja oraz fakt, że zawartość pierwszego i kolejnych numerów w pełni odzwierciedlała deklaracje
wydawcy złożone pod winietą premierowego wydania:
Oddajemy Państwu do rąk pierwszy numer „Gazety Sołeckiej” z nadzieją, że pismo będzie służyć informacją i wskazówką wszystkim sołtysom oraz radom sołeckim, a także
radom gmin i wójtom. Nie będzie ono areną walki politycznej. Jednak nie zamierzamy uniknąć pokazywania i komentowania spraw niełatwych, rodzących konflikty, które niesie
ze sobą przestawianie gospodarki na zasady wolnorynkowe.
Jest to trudne zwłaszcza dla wsi, która nie zawsze rozumie nowe mechanizmy i nie potrafi się do nich dostosować.
Tym bardziej, że w przemyśle pracującym dla rolnictwa, w
usługach i przetwórstwie rolno-spożywczym pozostało wiele
struktur monopolistycznych, dyktujących rolnikom warunki
(nie tylko cenowe).
Chcielibyśmy, aby pismo było przewodnikiem wsi, pomocnym do zrozumienia przepisów prawnych i posługiwaniu się
nimi w sprawach życiowych, wsparciem w organizowaniu
przedsięwzięć służących jej mieszkańcom i głosem samorządu mieszkańców. (…) Gazeta stawia sobie m.in. za zadania: promowanie inicjatyw gospodarczych, ekologicznych
16
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Pierwszy numer „Gazety Sołeckiej”, wydanej w styczniu 1993 roku przez
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego w nakładzie 55 tysięcy egzemplarzy.
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Pierwsze wydanie poradnika
firmowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
Sołtysów Województwa Konińskiego pn. „Kalendarz sołtysa.
Informator, doradca, nauczyciel” ukazało się już na przełomie 1992 i 1993 r., uzyskując
prestiżową nagrodę funduszu
PHARE.

„Kalendarz Sołtysa” w ogólnym zamyśle nawiązywał do roczników ukazujących się w czasach II Rzeczypospolitej, z których jeden był wydawany
przez Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego, a drugi
przez Samorządowy Instytut Wydawniczy.
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i z dziedziny kultury, doskonalenie działań na rzecz samorządów mieszkańców, mediacje w sporach między sołectwami a gminami, doskonalenie współpracy z władzami gminnymi oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi, a także
gospodarczymi (…), reprezentowanie i obronę wspólnych interesów sołtysów, jako przedstawicieli wsi(…).
Jesienią 1992 roku ukazał się „Kalendarz Sołtysa”, który
w ogólnym zamyśle nawiązywał do roczników ukazujących się
w czasach II Rzeczypospolitej, z których jeden był wydawany
przez Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego, a drugi przez Samorządowy Instytut Wydawniczy. Kalendarz zredagował Zdzisław Iwanicki, a zasadniczą część tekstów
o charakterze poradniczym i popularyzatorskim napisał Zygmunt Zell. Wydawca we wstępie do publikacji wyraził przekonanie, że publikacja, nawiązująca do dobrej tradycji polskiego
samorządu terytorialnego, posłuży międzysołeckiej i międzygminnej wymianie doświadczeń. Stanie się zarówno środkiem
łączności pomiędzy sołtysami, jak również objaśniać będzie
problemy i sprawy aktualnie ich nurtujące. 17
Podobne poradniki ukazywać się będą również w kolejnych
latach, ale pod nieco zmodyfikowanymi tytułami, np. „Poradnik sołtysa na 1994 rok”, „Poradnik Sołtysa i Radnego na 1995
rok.”, a w kolejnych latach, jako „Poradnik Radnego i Sołtysa”.
17

„Kalendarz Sołtysa na rok 1993”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Konińskiego, Konin 1992, s. 4.
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5. Pierwsze pielgrzymki do sanktuarium licheńskiego.
W tradycji pobożności wiejskiej zawsze duże znaczenie miały
i wciąż mają sanktuaria. Taką funkcję od lat w diecezji włocławskiej, z którą związany był Krajowy Duszpasterz Rolników bp
Roman Andrzejewski, pełniło sanktuarium maryjne w Licheniu
Starym. Było ono miejscem kultu, ale także ważnym centrum
duszpasterstwa pracowniczego sąsiednich miast – ośrodkiem
odnowy moralnej i odbudowy społecznej tożsamości. Stanowiło także cel pielgrzymek i miejsce spotkań rolników i mieszkańców wsi. Te spotkania organizowane z okazji Zielonych Świąt
miały wcześniej charakter regionalny.
Działacze konińskiego stowarzyszenia sołtysów dostrzegli
możliwość rozszerzenia idei tych społeczno-religijnych spotkań
na środowiska wiejskie w całym kraju. Ta inicjatywa spotkała
się z życzliwą reakcją biskupa Romana Andrzejewskiego, a także
ówczesnego kustosza sanktuarium ks. Eugeniusza Makulskiego
oraz wikariusza biskupiego w Koninie ks. Antoniego Łassy.
Skutecznym narzędziem w rozpropagowaniu tego zamysłu
okazała się nowo utworzona „Gazeta Sołecka”. Wieść o majowym święcie sołtysów i mieszkańców wsi w 1993 roku dotarła
za jej pośrednictwem do najodleglejszych zakątków kraju, do
każdej gminy.
W kwietniowym wydaniu „Gazety Sołeckiej” ukazało się zaproszenie biskupa Romana Andrzejewskiego skierowane do
rolników i sołtysów:
Cieszę się (…) na spotkanie nie tylko z rolnikami diecezji
włocławskiej, którzy co roku tam pielgrzymują w święto Matki Kościoła, czyli w II Dzień Zielonych Świąt (w tym roku 31
maja), ale również na spotkanie z sołtysami całej Polski w
ramach pielgrzymki organizowanej przez ich sołecki związek.
Któż nie rozumie, jak wielka jest i powinna być rola sołtysów w społeczności wiejskiej? Sołtys to przecież nie tylko
przedstawiciel i organizator życia społecznego, ale jej rzecznik i obrońca. Jeżeli w dawnych wiekach należało do sołtysa
wymierzanie sprawiedliwości, to dzisiaj, przy bardziej cywilizowanym porządku prawnym, na pewno przystoi sołtysowi
nie tylko dobra znajomość prawa i szczegółowych przepisów,
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ale i troska o to, by ich przestrzeganie przez mieszkańców
wsi niosło za sobą pokój i bezpieczeństwo obywateli. Również życzliwe, sąsiedzkie ostrzeżenie, iż nie należy łamać
prawa, bo to przynosi szkodę ogółowi i jednostce, będzie bardziej skuteczne niż egzekucja dokonywana przez oficjalnych
przedstawicieli władzy. Wzrasta wtedy rola sołtysa, jako
stróża prawa i obrońcy ludności.
Wiem również, że sołtysi są zwykle w dobrych stosunkach
z przedstawicielami Kościoła i choć nie ma urzędowej zależności sołtysa od księdza proboszcza, to jednak wzajemny
szacunek podnosi autorytet jednej i drugiej strony.
Dobro bowiem wspólne osiąga się nie w konflikcie i walce,
ale we wzajemnym zrozumieniu i współpracy dla tej samej
społeczności.
Zapraszając więc serdecznie do Sanktuarium Maryjnego
w Licheniu k. Konina dostojnych przedstawicieli wsi, polecam Bogu za pośrednictwem Matki Bożej Licheńskiej Waszą
służbę publiczną i z serca Wam Błogosławię.18
Biskup Roman Andrzejewski wspierał odtąd organizujący się
ruch sołtysów. Jako duszpasterz rolników był obecny na wszystkich kolejnych pielgrzymkach, aż do swej śmierci w 2003 roku.
Pierwsza pielgrzymka w Licheniu zgromadziła ponad trzy tysiące wiernych, którzy dotarli tam z różnych zakątków Polski.
Na spotkanie z sołtysami przybył także Artur Balazs, prezes
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Jego obecność była okazją do rozmów o przyszłości polskiego rolnictwa.
Kiełkowała w nich myśl – rozwijana także podczas kolejnych
licheńskich debat z udziałem wielu liderów polskiego życia politycznego i społecznego – o konieczności zbliżania się do Zjednoczonej Europy i niwelowania dzielących nas z nią różnic gospodarczych i społecznych.
Fundacja EFRWP powstała w 1990 roku. Od początku działalności wspierała rozwój infrastruktury społecznej na terenach
wiejskich, w tym poczynania lokalnych społeczności służące ich
samoorganizacji. Aktywnymi partnerami fundacji w promocji
tych starań stały się stowarzyszenia sołeckie.
O tej perspektywie i potrzebie podjęcia konstruktywnych
i konsekwentnych wysiłków dla jej osiągnięcia mówił honorowy
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Woje18

R. Andrzejewski, „Gazeta Sołecka” r. 1993, nr 4.
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Bp Roman Andrzejewski,
duszpasterz krajowy rolników
w latach 1988-2001. Wspierał
organizujący się ruch sołtysów.
Jako duszpasterz był obecny
na wszystkich sołtysowskich
pielgrzymkach w Licheniu aż do swej
śmierci w 2003 roku.

Ks. Antoni Łassa, wikariusz bi-skupi, proboszcz parafii św.
Maksymiliana Kolbe w Koninie w
latach 1977-2003.
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Ks. Eugeniusz Makulski MIC, ku-stosz sanktuarium maryjnego w
Licheniu w latach 1966-2004, następnie kustosz honorowy sanktuarium.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Spicymierzu pod dyrekcją kapelmistrza Zdzisława Jankowskiego
podczas koncertu na licheńskim placu. Muzykujący strażacy uświetniali swymi występami spotkania sołtysów,
począwszy od pierwszej pielgrzymki w 1993 roku, przez wiele kolejnych lat.
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wództwa Konińskiego Ireneusz Niewiarowski: Mamy stabilność
polityczną i gospodarczą – wprawdzie jeszcze bardzo kruchą
i dziurawą, która jednak pozwala nam samodzielnie działać. Dziękując Bogu za to, starajmy się czynić działaniem
dla dobra wspólnego, korzystać z tych darów. Róbmy swoje
w gospodarstwie, sołectwie, w gminie, w naszych spółdzielniach i spółkach, w naszych komitetach wiejskich – wszędzie
tam, gdzie coś od nas zależy lub może zależeć. Róbmy swoje
nie oglądając się na politykę.(…)
Te obserwacje pomogły mi w 1990 roku dojść do wniosku,
że wsi potrzeba – niezależnie od związków, partii i innych
organizacji – jednej jeszcze. Takiej organizacji, która połączy
wieś we wspólnej pracy na jej rzecz, na rzecz gminy i Ojczyzny. Polsce potrzeba różnych organizacji, ale potrzeba także
takiej, gdzie nie pytają się, czyś z lewa, czyś z prawa, czy
masz takie poglądy czy inne. Potrzeba organizacji, która by
połączyła, a nie dzieliła. Nie jest ona wymierzona w kogokolwiek czy cokolwiek, jeżeli – to w bierność, rezygnację, głupotę i obojętność. Mówię o stowarzyszeniu sołtysów. Sołtysi są
w każdej wsi, są demokratycznie wybierani przez mieszkańców. Przekazują wsi dobre informacje z gminy, organizują
wieś, pomagają jej. Trzeba sołtysom też pomóc, podnieść ich
rangę, dać większe możliwości działania. Odpłacą sowicie.
Pomogą samorządowi, radnym. Pomogą też w trudnej pracy
wójtowi, burmistrzowi. Wzbogacą wieś w dobra materialne
i kulturalne. Pomogą też poprzez pracę nad sobą w odnowie
moralnej wsi.19
Ireneusz Niewiarowski miał świadomość, że występuje przed
ważnym audytorium. Argumenty zawarte w tym żywym przekazie musiały być silne i wyraziste, aby za pośrednictwem uczestników licheńskiej pielgrzymki trafić do kolejnych tysięcy sołtysów
oraz animatorów życia społecznego w polskich gminach i stać się
podwaliną utworzenia służącej im nowoczesnej organizacji.
Licheń stał się tym miejscem, gdzie sołtysi z całej Polski dowiadywali się o powstaniu stowarzyszenia, które chce i potrafi wspierać ich w trudnej, ale pożytecznej pracy. To pomagało
w przenoszeniu wypracowanych w województwie konińskim
wzorów działalności dla podobnych organizacji w innych rejonach kraju. Kilkanaście miesięcy później w maju 1994 roku,
19 I.
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podczas kolejnej pielgrzymki do sanktuarium w Licheniu,
utworzone organizacje zjednoczyły się w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów.
6. Integracja ruchu stowarzyszeń sołtysów.
Konińskiej inicjatywie współpracy sołtysów od początku towarzyszyła idea rozszerzenia tej działalności na wszystkie polskie
gminy i województwa. Pomocne były w tym własne wydawnictwa,
a także rozwijane systematycznie bezpośrednie kontakty z przedstawicielami środowisk wiejskich całego kraju, w trakcie organizowanych seminariów i szkoleń czy licheńskiej pielgrzymki.
Kolejnym etapem na tej drodze było II Ogólne Zebranie Delegatów Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Konińskiego, zorganizowane 13 marca 1994 roku.
W trakcie obrad koncentrowano się nie tylko na podsumowaniu dotychczasowej działalności. Podjęto również debatę na
temat projektowanych zmian statutowych wynikających z potrzeby rozszerzenia zakresu działań stowarzyszenia oraz ich
konsolidacji z programami innych powstających wówczas organizacji sołtysów. Ówczesny dyrektor biura Tomasz Nuszkiewicz
uzasadniał to rosnącym zainteresowaniem dla tworzenia ogniw
stowarzyszenia w innych regionach20. Mówiono również o pionierskiej roli konińskiej organizacji w tym procesie, wskazując
na przyjętą w statucie deklarację niesienia pomocy innym środowiskom wiejskim. Myśl tę uwzględniono w uchwale zebrania delegatów, precyzującej, że SS-KSWK przyjmuje na siebie
obowiązek zorganizowania jeszcze w tym roku ogólnopolskiego
stowarzyszenia sołtysów.
Delegaci zapoznali się m.in. z projektem statutu stowarzyszenia ogólnopolskiego, przygotowanego przy pomocy Zygmunta
Zella. W przyjętych wnioskach wskazywali również kontynuowanie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym w celu wzmocnienia roli sołectw i sołtysów.
Dyskutując nad inicjatywami legislacyjnymi, rozważano m.in.
„możliwość stworzenia reprezentacji sołtysów w sejmikach wojewódzkich. Podkreślano potrzebę rozwijania kształcenia usta20

W Licheniu razem [art. red.], „Gazeta Sołecka” 1994, nr 6, s. 18-20.
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wicznego wśród sołtysów, zwłaszcza w zakresie szkoleń związanych z bieżącą problematyką administracyjną i gospodarczą.
Podczas obrad ogólnego zgromadzenia delegatów konińskiego stowarzyszenia przeprowadzono wybory do władz wykonawczych. Funkcję prezesa wojewódzkiej organizacji sołtysów ponownie powierzono Ryszardowi Papierkowskiemu.
II Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do
Lichenia zorganizowano pod znamiennym hasłem „Maryjo, zawierzamy Ci rodzinę, sołectwo i gminę – naszą małą Ojczyznę”.
W spotkaniach modlitewnych w dniach 14-15 maja uczestniczyło około pięciu tysięcy pielgrzymów. Wzbogacony i obszerniejszy, w porównaniu z poprzednią pielgrzymką, program licheńskiego spotkania sołtysów uzupełniały wykłady i prelekcje
oraz występy artystyczne.
W pierwszym dniu pielgrzymki w Sali Królewskiej licheńskiego sanktuarium spotkali się przedstawiciele siedmiu powołanych dotąd stowarzyszeń sołtysów z województw: bielskiego,
konińskiego, legnickiego, nowosądeckiego, sieradzkiego, rzeszowskiego oraz gminy Aleksandrów Kujawski.
Była to znakomita okazja do podjęcia dyskusji na tematy
nurtujące wiejskie wspólnoty. Jej uczestnicy mówili o niejasnościach prawnych odnoszących się do ustrojowych podstaw
sołectwa, a także o niechęci gmin do przyznawania sołectwom
środków finansowych oraz przekazywania im swoich zadań.
Sygnalizowali też słabości przyjętej ordynacji wyborczej, skutkującej podziałem sołectw na okręgi wyborcze. To z kolei niepotrzebnie dzieliło tradycyjne wspólnoty wioskowe i uniemożliwiało im wybór własnych przedstawicieli do władz gminnych.
Uczestnicy dyskusji domagali się też lepszego informowania
o możliwościach finansowania inwestycji ułatwiających życie na
wsi – np. telefonizacji, budowy dróg, kanalizacji. 21
Te wystąpienia unaoczniały szeroką skalę zadań i problemów
stojących przed jednoczącymi się stowarzyszeniami sołeckimi.
Ich prezesi jeszcze tego samego dnia powołali Komitet Założycielski Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Zasiedli w nim
reprezentanci istniejących stowarzyszeń wojewódzkich: Antoni
Łukasik (nowosądeckie), Stanisław Niemiec (legnickie), Ireneusz Niewiarowski (konińskie), Włodzimierz Piasecki (sieradz21
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kie), Bronisław Szczotka (bielskie – z siedzibą w Rajczy), Jan
Zaręba (Gminne Stowarzyszenie Sołtysów w Aleksandrowie
Kujawskim) oraz Kazimierz Burczyk, Marek Grzybowski, Henryk Gudaś, Antoni Kalicki, Roman Kozak, Ryszard Papierkowski, Stanisław Pełka, Ryszard Piotrowski, Bolesław Szewczyk,
Antoni Rapacz i Gerard Rymon-Lipiński.
Przewodnictwo komitetu powierzono Ireneuszowi Niewiarowskiemu.
Komitet przygotował odezwę, w której napisano: Wzywamy
sołtysów do organizowania i tworzenia stowarzyszeń sołtysów. Zakładajmy je, bo to jest dobry początek, bo wsi potrzeba wsparcia w trudnych chwilach. Zakładajmy je, by rozwijać i kontynuować reformę samorządową, a w jej ramach
rozszerzać prawa i możliwości działania sołtysów. Zakładajmy je, bo nam sołtysom potrzeba współpracy. Zakładajmy je,
aby uczyć się wzajemnie i od innych, jak pokonywać trudności. Zakładajmy je, by łatwiej nam było budować wodociągi,
gazociągi, zakładać telefony, organizować życie kulturalne.
Zakładajmy je, aby sołtysi mogli skutecznie reprezentować
swoje wspólne społeczne i prawne interesy wobec różnych
organizacji i instytucji. A wszystko to czyńmy, aby pomagając sołtysom, pomóc wsi i samorządom.22
Jej sygnatariusze, nie chcąc budować centralistycznej organizacji, postanowili powołać stowarzyszenie stowarzyszeń, czyli
federację stowarzyszeń o zasięgu krajowym. Ustalili, że stowarzyszenie będzie dążyło jednak do skupienia wszystkich wojewódzkich i lokalnych organizacji sołtysów w kraju. Kierowanie
pracami biura komitetu z siedzibą w Koninie powierzono Grzegorzowi Siwińskiemu, natomiast prowadzeniem spraw finansowo-księgowych zajęła się Aleksandra Lewandowska-Robak.
Nazajutrz, 15 maja, o powołaniu Komitetu Założycielskiego
powiadomił pielgrzymów Ireneusz Niewiarowski, który w wystąpieniu poprzedzającym mszę świętą zawarł krótką intencję: Prośmy także o to, aby Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, na trwałe wpisało się w polski wiejski krajobraz, służąc
i pomagając sołtysom, rolnikom znaleźć się w nowej rzeczywistości.23
22
23
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Tamże.
43

OD „SOLIDARNOŚCI” DO SAMORZĄDNOŚCI

Z kolei przewodniczący liturgii bp Roman Andrzejewski, krajowy duszpasterz rolników, zaapelował do sołtysów, aby angażowali się w budowanie lepszej przyszłości Polski.24
Tego dnia z sołtysami w Licheniu spotkał się także przewodniczący Komisji Legislacyjnej Krajowego Sejmiku Samorządu
Terytorialnego – Piotr Fogler, który informację o tworzeniu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów skwitował słowami: Uznałem
to za bardzo ważną wiadomość, bo jest zależność między
tym, co się dzieje w naszym sołectwie, w gminie, a tym, jak
jest skonstruowany cały mechanizm państwa i jak on funkcjonuje.
Powołany w Licheniu komitet przekształcony został 3 października w komitet założycielski Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów złożony z przedstawicieli następujących organizacji:
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Legnickiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Nowosądeckiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Rzeszowskiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Sieradzkiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy Aleksandrów Kujawski, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Gminy Bochnia.
Komitet ten przed sądem reprezentowali: Henryk Gudaś (sieradzkie), Ryszard Papierkowski (konińskie), Jan Zaręba (Stowarzyszenie Gminy Aleksandrów Kujawski).
Rejestracja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów nastąpiła 23
grudnia 1994 roku w Sądzie Wojewódzkim w Koninie.
Przystąpiono niezwłocznie do opracowania programu działania stowarzyszenia. Tak, jak przy pracach nad programem
organizacji konińskiej, tak i tym razem swoją wiedzą i doświadczeniem służył sołtysom redaktor Zygmunt Zell. W projekcie
programu KSS wskazywano na otwarty i apolityczny charakter
tej organizacji. Linię projektowanych przedsięwzięć, uznano za:
pro-sołecką, pro-samorządową i pro-państwową wizję działań
na korzyść wsi i samorządu sołeckiego. Wyliczając priorytety
działań KSS, wskazano potrzebę umocnienia pozycji sołtysa
i sołectwa. Jak podkreślał Zygmunt Zell, sołectwo powinno
stać się siłą napędową oraz naturalnym narzędziem realizacji
24
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Bp Roman Andrzejewski podczas spotkania z sołtysami, Licheń 1993 r.

Licheńskim pielgrzymkom sołtysów, od pierwszego wydarzenia w 1993
r., towarzyszą debaty dotyczące spraw wsi i kraju. Na zdjęciu spotkanie
z udziałem (od lewej) posła na Sejm Ireneusza Niewiarowskiego, wicemarszałka Senatu Józefa Ślisza, bp. Romana Andrzejewskiego, Romana
Bartoszcze, Piotra Dąbrowskiego.
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Uchwała o powołaniu Komitetu Założycielskiego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, przyjęta 14 maja 1994 roku w Licheniu, z podpisami przedstawicieli stowarzyszeń.
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List biskupa Romana Andrzejewskiego zapraszający do udziału w I Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich w 1993 r.
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zadań samorządowej gminy. Jednakże właściwe wykorzystanie
potencjału jednostek podstawowych gmin wymaga: poprawienia prawa sołeckiego, szczególnie zaś większej samodzielności
w konstruowaniu statutów sołectw, a także tworzenia własnych
budżetów, przy zachowaniu korelacji z budżetami gmin oraz
możliwości administrowania mieniem komunalnym.

Winieta jednodniówki Krajowego Samorządowego Forum Wsi i Rolnictwa,
która ukazała się w marcu 1992 roku.
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W latach 90. pod egidą Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego ukazało się również kilkadziesiąt numerów
czasopisma „Kronika Licheńska” adresowanego do pielgrzymów ze
środowisk wiejskich. Redaktorem czasopisma był Tomasz Nuszkiewicz.
Edycje „Kroniki”, która była wkładką do „Gazety Sołeckiej” towarzyszyły
licheńskim spotkaniom sołtysów.
49

PARTNERSTWO DLA WSI

III
Partnerstwo dla wsi

T

o głównie dzięki organizowanym przez siebie stowarzyszeniom sołtysi uświadomili sobie, że są znaczącą grupą
w środowisku samorządowym polskiej wsi, a zrzeszeni,
mogą w nim odegrać jeszcze poważniejszą rolę. Nowoutworzone Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów stało się sprawnym ośrodkiem wymiany informacji przydatnych nie tylko w codziennej
pracy liderów wiejskich. Angażowało się w organizowanie izb
rolniczych. Uczyło mieszkańców wsi samoorganizowania się
i gospodarności, propagując m.in. wzorce wzajemności ubezpieczeniowej.

1. Cel – wzmocnienie sołectwa.
Twórcy reformy samorządowej nie docenili potrzeby nadania
odpowiedniej rangi sołectwom, pozostawiając jednak w tym zakresie wiele swobody gminom. Te zaś, poza nielicznymi wyjątkami, niezbyt gorliwie przekazywały zadania i fundusze sołectwom. Dlatego kwestia szerszego włączenia sołtysów i sołectw
w pracę gmin i oddania przez nie niektórych kompetencji na
rzecz jednostek pomocniczych stała się głównym tematem dyskusji podczas kilku kolejnych spotkań przedstawicieli sfederowanych stowarzyszeń. Powrócono do niej także 30 stycznia
1995 roku na zjeździe delegatów KSS w Legnicy, gdzie zwracano m.in. uwagę na znaczne dysproporcje w tworzeniu warunków funkcjonowania jednostek pomocniczych czy stosowanej
przez gminy praktyce wynagradzania sołtysów za ich pracę.
Zmiana takiego stanu rzeczy wiązała się z podejmowaniem
konkretnych inicjatyw zmierzających do nowelizacji istniejące50
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go prawa, w tym ustawy o samorządzie terytorialnym. Wypracowaniem stosownych opinii całego środowiska w tych sprawach
zająć się miała Rada Krajowa KSS na swym najbliższym posiedzeniu organizowanym w trakcie kolejnej pielgrzymki sołtysów
13 maja 1995 roku w Licheniu.
Tego dnia w Sali Królewskiej licheńskiego sanktuarium zasiedli reprezentanci 15 stowarzyszeń sołeckich. Obrady otworzył przewodniczący Komitetu Założycielskiego KSS Ireneusz
Niewiarowski, który podkreślił, że Krajowe Stowarzyszenie jest
federacją wojewódzkich i gminnych organizacji. Oznacza to, że
wchodząc do nowej struktury zachowują one całkowitą autonomię. Przypomniał również dokonania młodej organizacji i jej
najważniejsze zadania.
Rok temu tu na tej sali niewielka grupa ludzi wystąpiła
z inicjatywą zawiązania krajowego stowarzyszenia. Byli
reprezentantami zaledwie kilku działających już stowarzyszeń. Ten rok staraliśmy się dobrze wykorzystać. Krajowe
stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Myślę, że teraz przyszedł czas na następny krok: pracę nad realizacją założeń
programowych KSS.1
Do uczestników obrad swoje przesłanie skierował prezes
Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, stwierdzając w nim
m.in.: W dawnych czasach do sołtysa należało wymierzanie
sprawiedliwości, dzisiaj jego praca wpływa na to, by przestrzeganie prawa przez mieszkańców niosło ze sobą spokój,
bezpieczeństwo i rozwój.2 Autor listu życzył, aby dzięki działaniom KSS wzrastała rola sołtysa, jako stróża prawa i obrońcy
ludności wiejskiej.
Delegaci podczas I posiedzenia Rady Krajowej wybrali nowe
władze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Funkcję prezesa powierzono Ireneuszowi Niewiarowskiemu. Skład zarządu
uzupełnili wiceprezesi: Antoni Łukasik (nowosądeckie), Stanisław Niemiec (legnickie), Włodzimierz Piasecki (sieradzkie),
skarbnik Stanisław Pełka (konińskie), sekretarz Jan Zaręba
(włocławskie), członek Bronisław Szczotka (bielsko-bialskie).
Wybrano również komisję rewizyjną, która ukonstytuowała się
w składzie: przewodniczący Jan Jackowski (konińskie), za1
2

Niewiarowski I., [w:] Serbeńska A., Licheń – następny krok naprzód, „Gazeta Sołecka” 1995, nr 6, s.10.
Tamże.
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stępca przewodniczącego Antoni Rapacz (nowosądeckie), sekretarz Krystyna Żuraw (rzeszowskie) oraz członkowie: Maria
Konarzewska (wrocławskie), Władysław Lalik (reprezentujący
sołtysów gminy Bochnia w województwie tarnowskim).
Obradom przysłuchiwali się również sołtysi z innych województw, w których jeszcze takie organizacje nie powstały.
Licheńskie spotkanie sołtysów odbywało się w przededniu
piątej rocznicy odbudowy demokratycznego samorządu w Polsce. Tę zbieżność dat zaakcentowano w uchwale Rady Krajowej
KSS, podkreślając, że samodzielne gminy stworzyły korzystne
warunki dla ożywienia życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego polskiej wsi. Wskazano również, że dalszy rozwój demokracji lokalnej w Polsce wiązać się powinien z umocnieniem
i rozszerzeniem uprawnień funkcjonujących samorządowych
form organizacji mieszkańców gmin.
W przyjętym dokumencie Rada Krajowa KSS opowiedziała
się m.in. za: zastąpieniem dotychczasowej zasady dowolności
budowania samorządu sołeckiego obowiązkiem jego tworzenia
w gminach wiejskich; zapewnieniem samorządowi sołeckiemu
wyodrębnionych środków w budżetach gmin; oddaniem do
dyspozycji samorządu sołeckiego mienia komunalnego o znaczeniu wiejskim; ustawowym określeniem zasad konstruowania statutów sołectw; zobowiązaniem samorządów lokalnych
do przyznania przedstawicielowi samorządu sołeckiego (sołtysowi) możliwości uczestniczenia z prawem głosu w posiedzeniach rady gminy; przyznanie osobowości prawnej sołectwu;
nadaniem zebraniu wiejskiemu uprawnień opiniodawczych
w sprawach dotyczących sołectwa (zwłaszcza przy ustalaniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak
również uprawnień w zakresie współpracy z gminnymi instytucjami); uregulowaniem spraw związanych z wynagradzaniem
sołtysów. Gościem pierwszych obrad Rady Krajowej KSS był
poseł na Sejm prof. Piotr Buczkowski –przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, który tak m.in. określił
ówczesną sytuację sołectw:
Z jednej strony państwo nie chce oddać swoich kompetencji
kolejnym szczeblom samorządowym, z drugiej, co obserwuje się w skali kraju, gminy niechętnie przekazują zadania
i środki finansowe na niższe poziomy życia społecznego.
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Dlatego pracujemy nad nowelizacją ustawy o samorządzie
terytorialnym.3
Do realizacji części postulatów sformułowanych na pierwszym posiedzeniu Rady Krajowej KSS doszło 28 września 1995
roku w wyniku przyjętej przez Sejm nowelizacji Ustawy o samorządzie terytorialnym. Wprowadzono w niej przepisy umożliwiające prowadzenie gospodarki finansowej przez sołectwa
i inne jednostki pomocnicze oraz sposób przekazywania im
środków finansowych na realizowane przedsięwzięcia. Określono wprawdzie, że zakres tych zadań będzie ustalony przez
radę gminy w statucie sołectwa, zniesiono jednakże ograniczenie (powoływało się na nie wiele rad) mówiące o tym, iż nie
można sołectwom przekazywać zadań i pieniędzy w związku
z brakiem regulacji prawnych.
Nowelizacja ustawy dawała ponadto sołtysom uprawnienie do
uczestniczenia w pracach organów gminy na prawach równych
z radnymi (poza prawem do głosowania), a także możliwość
udziału w posiedzeniach zarządów gmin rozpatrujących sprawy związane bezpośrednio z ich sołectwem.
Podniesieniu rangi sołtysa służyło wprowadzenie przepisu,
uprawniającego radę do określenia zasad, na jakich przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Było
to jednak tylko rozwiązanie fakultatywne. Dlatego sukces w tej
sprawie był tylko częściowy.
Nowelizacja ustawy była inicjatywą sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Jej przewodniczący prof. Piotr Buczkowski tak komentował wprowadzenie nowych przepisów:
(…) zabiegałem o wprowadzenie przepisów zwiększających uprawnienia sołectw. Pomogły mi w tym spotkania
z panem Niewiarowskim, który jest gorącym orędownikiem
umocnienia pozycji ustrojowej sołectw, a także moje osobiste
obserwacje przebiegów sesji w różnych gminach i rozmowy
z sołtysami. Ponadto silna rola sołectwa, jako najmniejszej
jednostki samorządu, wynika z zasady pomocniczości, wedle której wszystkie zadania, jakie mogą być wykonywane
przez jednostki najniższego rzędu, powinny być im przekazane, bo to właśnie na „dole” najlepiej wiadomo, co jest potrzebne i jest najlepszy kontakt z mieszkańcami.
3

Tamże, s. 11.
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(…) Zdaję sobie jednocześnie sprawę z połowiczności proponowanych aktualnie rozwiązań legislacyjnych. Jednakże, jak chciałbym sądzić, jest to pierwszy krok w kierunku
upodmiotowienia tych najmniejszych wspólnot (…) byłby to
kolejny krok na drodze umacniania samorządności i budowy
społeczeństwa obywatelskiego4
Z jednej strony ustawa nie spełniała wszystkich oczekiwań
środowisk sołeckich, z drugiej zaś skuteczność niektórych zapisów prawa miała dopiero pokazać praktyka. O tym, jak KSS
zamierzało tej praktyce dopomóc, mówił obszernie w maju
1996 roku w wywiadzie dla „Gazety Sołeckiej” prezes Ireneusz
Niewiarowski:
Chcemy ocenić zmiany, jakie nastąpiły w statutach gminnych i sołeckich po ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie terytorialnym. Zobaczymy czy gminy i sołectwa wykorzystały możliwości podniesienia rangi sołtysów i sołectw
oraz rozwinięcia działalności dobrze służącej mieszkańcom
swoich wsi. Przyjrzymy się jak rozwiązano kwestię wynagrodzeń i diet dla sołtysów, czy rady gmin przekazały sołtysom
i sołectwom zadania oraz pieniądze na nie, a jeśli tak to,
które zadania. Czy zdecydowały się utworzyć para-budżety sołeckie, jako załączniki do budżetów gminnych i czy
przewidziały założenie subkont, na których sołectwa będą
mieć środki własne oraz pieniądze przekazane im na wykonanie zadań zleconych przez gminy. (…) Planujemy zebrać
jak najwięcej tych statutów, przeanalizować zapisy w nich,
ocenić i wyciągnąć wnioski. Informację i ocenę przekażemy Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego. Być może
trzeba będzie ponownie przypomnieć gminom i sołectwom
o możliwościach, jakie daje ostatnia nowelizacja ustawy
o samorządzie terytorialnym i prosić o podejmowanie zmian
w statutach. Bowiem rada gminy może wprowadzić zmiany
w każdej chwili, jeśli uzna taką konieczność.5
Efektem tych zapowiedzi były liczne publikacje w „Gazecie
Sołeckiej”, prezentujące zarówno stanowiska sołtysów, jak
i włodarzy gmin, w sprawie przekazywania niektórych zadań
sołectwom oraz sposobu ich finansowania. Natomiast w kolejBuczkowski P., [w:] Kaniewska G., Rozmowa z przewodniczącym Sejmowej Komisji
Samorządu Terytorialnego, „Gazeta Sołecka” 1995, nr 12, s. 4.
Niewiarowski I., [w:] Iwanicka J., Co przed nami, „Gazeta Sołecka” 1996, nr 5, s. 3.

4
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Spotkanie z sołtysami w Licheniu 13 maja 1995 roku (od lewej) Ryszard
Papierkowski, Ireneusz Niewiarowski, Piotr Buczkowski.

Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak wygłosiła do uczestników pielgrzymki prelekcję na temat roli kobiety w rodzinie (obok ks. Ireneusz Juszczyński, duszpasterz rolników w diecezji włocławskiej); 14 maja 1995 rok.
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Zarząd
Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów
wybrany podczas
I posiedzenia
Rady Krajowej
13 maja 1995 roku
w Licheniu.

Ireneusz Niewiarowski – prezes.

Antoni Łukasik – wiceprezes.
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Stanisław Niemiec – wiceprezes.
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Włodzimierz Piasecki – wiceprezes.

Stanisław Pełka – skarbnik.

Jan Zaręba – sekretarz.

Bronisław Szczotka – członek.
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List prezesa Sądu Najwyższego Adama Strzembosza z 9 maja 1995 roku
adresowany do uczestników pierwszych obrad Rady Krajowej KSS
w Licheniu.
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Spotkanie delegacji Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z księdzem prymasem kard. Józefem Glempem (stoją
od lewej) Włodzimierz Piasecki, Stanisław Pełka, Antoni Łukasik, Jan Zaręba, Ireneusz Niewiarowski, Bronisław
Szczotka, Grzegorz Siwiński, Stanisław Niemiec.
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nych wydaniach „Poradnika sołtysa i Radnego” ukazały się dostosowane do znowelizowanego prawa wzory statutów sołectw.
Do tych kwestii wracano także podczas kolejnych posiedzeń
Rady Krajowej, m.in. 17 kwietnia 1997 roku w Kościerzynie
w województwie sieradzkim, gdzie ponownie w dyskusji pojawił się postulat, aby sołectwa mogły dysponować własnym budżetem.6
Miesiąc później, podczas kolejnej pielgrzymki do Lichenia,
poseł prof. Piotr Buczkowski i prezes Ireneusz Niewiarowski
zebrali wnioski stowarzyszeń sołtysów wynikające z obserwacji funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy i skierowali je do parlamentu. Domagano się w nich m.in.: obowiązkowego przekazywania jednostkom pomocniczym (m.in. sołectwom) zadań i kompetencji, które mogą być przez nie realizowane wraz z prawem zarządzania majątkiem niezbędnym do
ich wykonywania oraz możliwością dysponowania dochodami
z tego tytułu; ustawowego zagwarantowania sołectwom dochodów w postaci udziałów w podatkach lokalnych oraz dotacji
z budżetu gminy; uprawnienia sołectw do prowadzenia własnej
gospodarki budżetowej w granicach określonych w ustawach
i statucie; zagwarantowania samodzielności sądowej sołectwa
w sprawach przekazanych ustawowo lub na mocy statutu;
uprawnienia organów jednostki pomocniczej do udziału w pracach organów gminy, z prawem inicjatywy uchwałodawczej, interpelacji i zapytań, na zasadach przysługujących radnym gminy w sprawach dotyczących wszelkich problemów reprezentowanej społeczności; uregulowania zasad wyborów organów
jednostek pomocniczych; wprowadzenia zasad wynagradzania
za pracę w organach jednostek pomocniczych; wprowadzenia
instytucji kontroli w postaci wybieralnej komisji rewizyjnej na
poziomie samorządu pomocniczego.7
Bogomilska K., Sołtysi chcą mieć prawo za sobą, „Gazeta Sołecka” 1997, nr 6, s. 6-7.
Bogomilska K., Potrzeba modlitwy, „Gazeta Sołecka” 1997, nr 6, s.4.
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2. Działania KSS na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów od początku stawiało sobie
za cel działania pozytywne, konstruktywne i długofalowe. Dlatego obok statutowej misji KSS związanej z reprezentowaniem
i obroną wspólnych interesów sołtysów oraz doskonalenia ich
służby, w kręgu zainteresowań stowarzyszenia rychło pojawiały
się inicjatywy społeczne i gospodarcze ukierunkowane na rozwiązywanie problemów o istotnym znaczeniu dla rozwoju polskiej wsi.
Jedno z pierwszych tego rodzaju przedsięwzięć zapoczątkowane zostało w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy
Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które podpisali prezes Towarzystwa Andrzej Wojdyło oraz prezes KSS Ireneusz Niewiarowski.
O celach współpracy z towarzystwem poinformowano delegatów Rady Krajowej KSS 3 października 1995 roku podczas obrad w Rzeszowie.8
Spodziewano się, że włączenie stowarzyszeń sołtysów w upowszechnianie wzajemności ubezpieczeniowej sprzyjać będzie
pobudzaniu samoorganizacji społecznej terenów rolniczych.
Idea ubezpieczeń wzajemnych żywa była jeszcze zwłaszcza na
polskiej wsi. Jej starsi mieszkańcy pamiętali czasy przedwojenne, gdy większość gospodarzy ubezpieczała się w stowarzyszeniach wzajemnościowych, płacąc niewysoką składkę,
a w zamian otrzymując bardzo przyzwoitą ochronę mienia domowego, upraw i zwierząt hodowlanych.
Sołtysom zrzeszonym w KSS odpowiadała taka formuła ubezpieczenia, a przede wszystkim poczucie wspólnoty interesów
łączące osoby ubezpieczające się na wspomnianych zasadach.
TUW to szansa, podkreślano promując te formę ochrony wśród
stowarzyszeń sołtysowskich, by na ubezpieczeniach zarobili nie
tylko właściciele firmy ubezpieczeniowej i jej pośrednicy, ale także ubezpieczeni, czyli rolnicy. Może się to odbywać na różne sposoby, na przykład w formie proporcjonalnego obniżenia składki
w okresach następnych lub przeznaczenia nadwyżki na cele społeczne, np. budowę wodociągu czy remizy strażackiej.9
8
9

G.K., KSS w Rzeszowie, „Gazeta Sołecka” 1995, nr 11, s. 6.
Na czym polegają ubezpieczenia wzajemne wśród rolników, „Gazeta Sołecka” 1995, nr 11, s. 13.
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Stosowanie wzajemności ubezpieczeniowej wymagało jednak
konsekwentnego upowszechniania wiedzy na jej temat, zwłaszcza o zasadach organizowania się rolników w ramach związków TUW. Pomocy w takim organizowaniu się mieszkańców wsi
podjęło się właśnie KSS.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW powstało
w 1992 roku. Było pierwszym od półwiecza towarzystwem wzajemnościowym w Polsce i jedynym świadczącym ubezpieczenia
powszechne w całym kraju. Jego założycielami były: Euresa
(holding pięciu dużych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych
Europy Zachodniej, pomagający wznowić ideę wzajemności
w Polsce), Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE,
fundacje (Społeczna Solidarności, Pomocy Społecznej SOS, Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Akcji Demokratycznej, Rozwoju Samorządności Terytorialnej).
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów włączyło się również w promowanie idei tworzenia izb rolniczych. Potrzebę tej aktywności wyrażono podczas obrad Krajowej Rady KSS w Wąchocku
w styczniu 1996 roku. Przyjęto tam uchwałę, w której stowarzyszenie, odnosząc się do przyjętej przez Sejm ustawy o izbach
rolniczych, stwierdza m.in.:
Uważamy, że izby mogą odegrać pozytywną rolę na wsi
pomagając rolnikom w rozwiązywaniu ich zawodowych
spraw, a także w samoorganizacji gospodarczej. Ważnym
aspektem powstania izb będzie też przejmowanie niektórych
zadań administracji państwowej, co wpłynie na decentralizację zarządzania rolnictwem. Samorząd rolniczy może doprowadzić do rozwoju regionalnej polityki rolnej. W związku
z tym Rada Krajowa KSS apeluje do sołtysów i wszystkich,
którym los rolnictwa nie jest obojętny, o wzięcie udziału
w przygotowaniach do powołania izb, a także w samym powołaniu, którym będzie akt głosowania.10
Odbudowa samorządu rolniczego zdominowała tego roku tematykę spotkań roboczych, wykładów oraz dyskusji podczas
pielgrzymki sołtysów do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
Podczas spotkania z sołtysami w Licheniu, w maju 1996
roku, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Maria
Zwolińska argumentowała: Organizujmy się w izby rolnicze,
słabi nic nie zdziałamy. Jeśli sami nie będziemy chcieli de10
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cydować o swoich problemach w gminie, województwie i na
szczeblu krajowym, to będzie jak dotychczas.11 Z kolei prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Artur Balazs
przestrzegał, że izby rolnicze nie powinny być obszarem sporów politycznych. Tłumacząc funkcję izb, podkreślał, że w wielu działaniach zastąpią one administrację państwową szczebla
wojewódzkiego. Zachęcał, aby walczyć o wysoką pozycję izb,
zadbać, by znaleźli się w nich dobrzy rolnicy i godni reprezentanci swoich środowisk.12
Natomiast prezes KSS Ireneusz Niewiarowski tłumaczył zebranym, dlaczego stowarzyszenie postanowiło zabrać głos
w kwestii izb. Tym powodem były rosnące trudności w rolnictwie, objawiające się wzrostem cen na środki produkcji i spadkiem rolniczych dochodów, przez co ubożeje cała wieś.13
Chcemy uświadomić rolnikom, że powołanie izb rolniczych
jest obecnie najważniejszą sprawą w życiu społeczno-gospodarczym polskiej wsi. Wzywamy ich do aktywnego udziału w
tworzeniu izb, co jest jednym z najważniejszych uprawnień
każdego rolnika14 – apelował w mediach prezes KSS.
Zainteresowanie stowarzyszeń sołeckich problematyką
izb rolniczych widoczne było w 1996 roku i kolejnych latach
w publikacjach „Gazety Sołeckiej” oraz w „Poradniku Sołtysa
i Radnego”, które relacjonowały szczegółowo proces wyłaniania
kandydatów do izb, przebieg wyborów oraz wyjaśniały zasady
funkcjonowania i kompetencje samorządu rolniczego. KSS było
także wydawcą cenionej przez rolników publikacji pt. „ABC Izby
Rolniczej”. W te działania aktywnie włączyło się Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego, które w ramach projektu „Promocja izb rolniczych” realizowanego
w ramach Sieci Demokratycznej – Democracy Network (DemNet) utworzyło Centrum Informacji Izb Rolniczych. Zajmowało
się ono organizowaniem szkoleń dla członków walnych zgromadzeń izb oraz pracowników biur.
Zainteresowanie KSS umacnianiem samorządu zawodowego
rolników nie słabło w kolejnych latach, zaś izby w wielu regio11
12
13
14

Kaniewska G., O izbach w Licheniu, „Gazeta Sołecka” 1996, nr 6, s. 10-12.
Tamże.
Tamże.
Niewiarowski I. [w:] Kurek S., Izby zagrożone, „Gazeta Wielkopolska” [„Gazeta
Wyborcza”], 23.05.1996.
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Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” (od
lewej) Andrzej Wojdyło – prezes TUW, Ireneusz Niewiarowski – prezes
KSS, Piotr Sułkowski – prezes Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Rzeszowskiego; 3 października 1995 roku.

Reprezentanci Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wzięli udział w Kongresie Wsi Polskiej we Wrocławiu w 1995 r. (od lewej) Grzegorz Siwiński,
Krystyna Żuraw, Jan Zaręba, Stanisław Pełka, Włodzimierz Piasecki, Maria
Konarzewska, Edward Majewski, Ireneusz Niewiarowski.
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Uczestnicy debaty poświęconej izbom rolniczym (od lewej) Stanisław
Czernielewski, Maria Zwolińska, Artur Balazs, Ireneusz Niewiarowski;
Licheń 11 maja 1996 r.

W maju 1996 roku w Licheniu gośćmi sołtysów byli Artur Balazs i Roman
Jagieliński, w środku bp Roman Andrzejewski.
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Uczestnicy spotkania sołtysów z ks. prymasem Józefem Glempem w auli
Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W pierwszym rzędzie
od prawej: ks. Ireneusz Juszczyński, ks. bp Roman Andrzejewski, ks. bp
Bronisław Dembowski, ks. Eugeniusz Marciniak, Maria Zwolińska, Artur
Balazs, Bogdan Skwarka, Grzegorz Siwiński; 11 maja 1996 roku.

Posiedzenie Rady Krajowej KSS w Wąchocku; 13 stycznia 1996 r.
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Spotkanie sołtysów z samorządowcami i władzami województwa poznańskiego (z lewej): prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Poznańskiego Franciszek Sztuka, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski, wojewoda
Włodzimierz Łęcki, (z prawej): burmistrz Zbigniew Skikiewicz; Miłosław
–16 listopada 1997 r.

Spotkanie sołtysów z samorządowcami i władzami województwa konińskiego z udziałem (od lewej) przewodniczącego sejmiku Włodzimierza
Fraszczyka i wojewody Marka Naglewskiego; Kleczew – 4 lutego 1997 r.
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W Dożynkach Jasnogórskich w Częstochowie w 1996 r. uczestniczyła duża
grupa sołtysów, a na murach klasztoru z daleka widoczny był baner KSS.

Delegacja Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego podczas dożynek diecezjalnych w Bieniszewie; 1996 rok.
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Baner informujący o działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
prezentowany podczas Forum Inicjatyw Pozarządowych w Poznaniu
w 1995 roku.
69

PARTNERSTWO DLA WSI

nach stały się ważnym partnerem stowarzyszeń sołeckich w pobudzaniu aktywności lokalnej i promowaniu wiejskiej przedsiębiorczości. KSS zabiegało o zbudowanie silnej pozycji izb rolniczych, dostrzegając w tym szansę na poprawę efektywności
gospodarowania w rolnictwie oraz ważny czynnik stymulujący
rozwój obszarów wiejskich.
Niewątpliwym sukcesem w początkowym okresie działalności
izb było zainicjowanie takich zmian w ustawodawstwie, wspieranych przez KSS, które zapewniały udział przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych w radach nadzorczych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także w Radzie
Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów uczestniczyli w „Okrągłym Stole Rolniczym”, zorganizowanym w 1996 roku w Poznaniu.
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3. Animatorzy aktywności lokalnej.
Wśród najważniejszych inicjatyw na rzecz aktywności lokalnej, podejmowanych w pierwszych latach działalności KSS, należy wymienić również powołanie Konińskiego Banku Żywności. Zadania tego podjął się w 1996 r. Ireneusz Niewiarowski,
zachęcając do współudziału liderów organizacji społecznych,
których był animatorem i aktywnym działaczem. Udzieliły one
swego szyldu i bezpośredniego wsparcia. Bank Żywności w Koninie powstał w formie związku stowarzyszeń: Towarzystwa
Samorządowego, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego.
Tak ukonstytuowana organizacja uzyskała osobowość prawną w marcu 1997 roku, ale już jesienią 1996 r. organizatorzy
banku przystąpili do zbiórki ziemiopłodów organizowanej pod
hasłem „Dzielimy się tym, co mamy”. Uczestnicy zbiórki – młodzież ze szkół wiejskich – w nagrodę za swoją aktywność mogli wziąć udział w atrakcyjnych wycieczkach krajoznawczych.
Prawdziwy rozgłos i promocję idei banku w lokalnych środowiskach przyniosła kolejna akcja pod nazwą „Pogotowie Świętego
Mikołaja”, polegająca na zbiórce darów i przygotowaniu paczek
świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin.15
Każda złotówka przekazana bankowi w gotówce, jak wyliczono, jest pomnażana poprzez jego działania około dwudziestokrotnie.16 Ważnymi sojusznikami w działaniach banków żywności są współpracujące z nimi gminne organizacje pozarządowe,
które opiekują się osobami potrzebującymi i do nich kierują
otrzymywaną pomoc żywnościową.
31 stycznia 1997 roku do Polski przyjechali Bernard Dandrel, prezydent Europejskiej Federacji Banków Żywności, założyciel banków żywności we Francji oraz Guy Colas, koordynator europejskiego programu PHARE-PARTNERSHIP, którego
celem było utworzenie sieci banków żywności w Polsce. Goście,
podczas spotkania z działaczami konińskiego banku i przedstawicielami współpracujących z nim organizacji pozarządowych, przedstawili perspektywy rozwoju banków żywności
w Polsce, akcentując konieczność ich współdziałania po to, aby
15
16

Możemy pomóc potrzebującym, „Wielkopolskie Zagłębie” 1996, nr 18 s. 10.
Jałoszyński R. (red.), Ziarnko do ziarnka, Bank Żywności w Koninie, Konin 2011, s. 19.
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mogły poszerzać obszary pomocy oraz sieć dystrybutorów i odbiorców17.
Współtworzona przez KSS organizacja, 27 czerwca 1997 roku,
stała się członkiem – założycielem Federacji Polskich Banków
Żywności. W ten sposób inicjatywa KSS zrodziła łańcuch pożytecznych działań, które nie tylko przeciwdziałały marnotrawieniu żywności, ale pobudzały też aktywność wielu organizacji pozarządowych w małych miastach i gminach. Banki stały
się miejscem promocji wolontariatu oraz współdziałania ludzi
i organizacji o różnych orientacjach politycznych i religijnych
z władzami administracyjnymi i samorządowymi.
Koniński Bank Żywności, chociaż koncentruje swoją aktywność na niewielkim obszarze, stale utrzymuje więź z organizacjami sołtysów. Kilkakrotnie był koordynatorem ogólnopolskich akcji pomocowych z udziałem KSS, począwszy od wielkiej
powodzi w1997 roku. Należy jednak przypomnieć, że stowarzyszenia sołtysowskie tradycje i wzorce humanitarnej współpracy
wypracowywały już u progu swojej działalności w obliczu klęsk
żywiołowych, zgodnie z przyjętymi statutami. Przykładem niech
będzie pomoc świadczona poszkodowanym sołectwom w czasie
powodzi, która w 1995 roku nawiedziła województwo kieleckie.18
Władze Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów dostrzegały możliwość realizacji swoich celów statutowych również w podejmowaniu dialogu i współpracy z innymi organizacjami działającymi czy integrującymi samorządy lokalne, a także poprzez
uczestnictwo w ogólnokrajowych debatach. Reprezentacje KSS
uczestniczyły m.in. w obradach Kongresu Polskiej Wsi, który
odbył się w listopadzie 1995 r. we Wrocławiu czy w sympozjach
towarzyszących Krajowym Dożynkom na Jasnej Górze.
W 1994 roku, to jest jeszcze w fazie tworzenia KSS, nawiązano kontakty ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej
Polskiej, dziś największą organizacją zrzeszającą gminy wiejskie z całego kraju. Działania związku ukierunkowane na doskonalenie pracy samorządowej, tworzenie warunków rozwoju
gospodarczego i kulturalnego w gminach wiejskich były bliskie
celom KSS. Ważne było również budowanie ścisłych i żywych
17
18
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Tamże, s. 22.
G.K., Z pomocą dla powodzian, „Gazeta Sołecka” 1996, nr 2, s. 7.
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Samochody strażackie odbierające z Konińskiego Banku Żywności artykuły
przeznaczone dla powodzian.

Grupa działaczy stowarzyszenia sołtysów województwa legnickiego podczas akcji pomocy powodzianom w 1997 roku.
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Młodzi wolontariusze, uczestnicy jednej z pierwszych zbiórek organizowanych przez Koniński Bank Żywności; na zdjęciu obok gotowe paczki
świąteczne przygotowane z zebranych produktów.

Dzieci ze szkół wiejskich uczestniczące w zbiórkach żywności mają szansę
udziału w atrakcyjnych wycieczkach organizowanych przez KBŻ. Na zdjęciu młodzież szkolna przed wyruszeniem w rejs po Wiśle w Ciechocinku.
75

PARTNERSTWO DLA WSI

kontaktów z włodarzami gmin w celu przekonania ich do rozwiązań legislacyjnych, o które zabiegali sołtysi, a także wskazanie obszarów partnerskiego współdziałania. Zaowocowało
to współpracą KSS z organizacjami samorządu terytorialnego
w ramach różnych instytucji i komisji działających na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich. Efektem tego były często zbieżne
stanowiska kierowane do parlamentu i rządu w wielu kluczowych sprawach dla rozwoju gmin.
Kontakty pomiędzy włodarzami gmin a sołtysami budowane
były zarówno poprzez inicjatywy ogólnopolskie KSS, w tym doroczne pielgrzymki do sanktuarium w Licheniu, jak też poprzez
działania stowarzyszonych organizacji. Na przykład w marcu
1997 roku z inicjatywy Franciszka Sztuki ówczesne Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Poznańskiego19 zorganizowało
pierwsze regionalne spotkanie sołtysów, wójtów i burmistrzów,
parlamentarzystów oraz instytucji i organizacji pracujących na
rzecz rolnictwa. Stowarzyszenie poznańskie było wówczas najmłodszym członkiem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Spotkanie to zainaugurowało cykl działań, kontynuowanych
następnie przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego (nazwa przyjęta po wprowadzeniu reformy administracyjnej w 1999 roku), w których do dnia dzisiejszego chętnie
uczestniczą tak sołtysi, jak i przedstawiciele instytucji państwowych oraz samorządowcy.
W trakcie podobnych debat ujawniały się zarówno wspólne
cele, jak też różnice pomiędzy sołtysami a włodarzami gmin w
pojmowaniu funkcji jednostek pomocniczych. Widoczne było to
np. podczas konferencji sołtysów i środowisk wiejskich towarzyszącej ogólnopolskiej pielgrzymce do Lichenia w 1998 roku.
Głównym tematem tej debaty była jednak zbliżająca się reforma
samorządowa, której rezultatem stało się powołanie samorządowych powiatów i województw. Na nurtujące sołtysów i samorządowców pytania odpowiadał m.in. współtwórca tej reformy
prof. Michał Kulesza, przekonując, że wprowadzane zmiany są
po to, aby ludzie mieli większy wpływ na swoje życie w Polsce.20
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wiele swych działań statutowych wiązało z podnoszeniem wiedzy i umiejętności liderów
wiejskich. W tym celu utworzyło w 1996 roku agendę szkole19
20
76

Kosiński J., Zjazd sołtysów i posłów, „Gazeta Sołecka” 1997, nr 5, s. 6.
Bogomilska K., Budowanie nadziei. Licheń’98, „Gazeta Sołecka” 1998, nr 6, s. 10-11.

ANIMATORZY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

niowo-doradczą pod nazwą „Wszechnica Obywatelska”. Jednym z inicjatorów powołania wszechnicy był Tomasz Nuszkiewicz, który już wcześniej prowadził szkolenia we współpracy
z Towarzystwem Samorządowym pod nazwą „ABC samorządu”.
Zainicjowanie „Wszechnicy Obywatelskiej” umożliwiło udział
stowarzyszenia w programie służącym kształceniu środowisk
wiejskich, finansowanym przez Agencję Rządu USA ds. Rozwoju Międzynarodowego w ramach pomocy krajom postkomunistycznym.
Kierowanie wszechnicą KSS powierzyło Bohdanowi Kamińskiemu. Już w następnym roku placówka zorganizowała bibliotekę zawierającą fachową literaturę dotyczącą samorządu.
W okresie pierwszych trzech lat działalności wszechnica zrealizowała projekty szkoleniowe i doradcze o wartości ponad 400
tys. zł. Wzięło w nich udział około 1000 uczestników – pracowników samorządowych, radnych, sołtysów, działaczy organizacji pozarządowych. W tym okresie wszechnica pozyskała aż szesnaście dotacji na swoją działalność związaną m.in.
z opracowaniem strategii KSS oraz pomocą w utworzeniu planu działania dla stowarzyszeń wojewódzkich, realizacją programu „Studenci dla gmin”, szkoleniem liderów wiejskich a także
organizacją spotkań przybliżających problematykę integracji
europejskiej. Dzięki wszechnicy przedstawiciele izb rolniczych,
samorządów i organizacji lokalnych mieli możność uczestniczenia w wyjazdach studyjnych, podczas których nawiązywali
kontakty z partnerami z Niemiec, Anglii czy Ukrainy.
W założeniach aktywności Wszechnicy Obywatelskiej znajdują się bardzo istotne elementy działalności edukacyjnej
zmierzającej do aktywizacji obywatelskiej mieszkańców
wspólnot wiejskich. Szczególnie ważne w tym względzie są
propozycje szkoleń i konsultacji dla mieszkańców wsi, rad
sołeckich, a więc działanie w najbardziej autentycznym i
najbliższym obywatelom szczeblu demokracji. Równoważne
jest też zamierzenie włączenia się wszechnicy w praktyczne
działania na rzecz rozwoju gmin wiejskich – planowania rozwoju, doskonalenia zarządzania i upowszechniania najefektywniejszych doświadczeń.21 Tak działania i dorobek „Wszechnicy Obywatelskiej” ocenił w 1997 r. poseł na Sejm, prof. Piotr
Buczkowski.
21

Buczkowski P. [w:] Gołdyn P., Rzeczpospolita Sołecka, Konin 2010, s. 85.
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Jednym z zadań stawianych przed wszechnicą było wypracowanie strategii Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wiązało
się to z rzetelnym omówieniem misji stowarzyszenia, wyznaczeniem celów oraz przyjęciem planu działania prowadzącego do
ich realizacji. Ważną funkcję w zespole zajmującym się przygotowaniem strategii mieli do spełnienia przedstawiciele stowarzyszeń wojewódzkich. Pracami tymi kierował Bohdan Kamiński.22
Podczas wielu spotkań i dyskusji sołtysi oraz partnerzy stowarzyszenia zwracali uwagę zarówno na słabości, jak i mocne strony stowarzyszenia. Do atutów KSS zaliczono: jego pionierski charakter – fakt, iż jest pierwszą ogólnokrajową organizacją sołecką
w demokratycznej Polsce budowaną spontanicznie, demokratycznie, oddolnie; posiadanie własnego, ogólnopolskiego pisma; aktywne członkostwo w ICRA (Międzynarodowe Katolickie Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich); nawiązanie bezpośrednich kontaktów
z partnerami w Europie; aktywność na terenie kraju; uczestnictwo
w najważniejszych inicjatywach i wydarzeniach o charakterze samorządowym; odnoszenie sukcesów na polu demokratyzacji prawa i prawnego umacniania sołtysa; prowadzenie własnej działalności szkoleniowo-doradczej; umiejętność pozyskania wsparcia dla
swej działalności; dobre kontakty parlamentarne; wzmacnianie solidarności sołeckiej poprzez kilkuletnią tradycję spotkań środowiskowych; stały, dynamiczny wzrost aktywności; dobrą organizację
działań stowarzyszenia; wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.
Do słabych stron KSS, na których przezwyciężaniu należało się
skoncentrować zaliczono: brak stałego własnego źródła finansowania; zbyt wolno rozwijające się zaplecze biurowe w stosunku do dynamiki rozwoju działalności; niewystarczające wykorzystanie aktywnych członków stowarzyszeń regionalnych i ich osiągnięć; słabą
informację o stowarzyszeniach regionalnych i ich działaniach.
Po wieloetapowych pracach przygotowano dokument, który
został zaakceptowany przez przedstawicieli stowarzyszenia 17
listopada 1997 roku podczas posiedzenia Krajowej Rady KSS
w Miłosławiu.
W przyjętej w ten sposób strategii zdefiniowano misję stowarzyszenia zaznaczając fakt, iż Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
opiera swoją działalność na tradycyjnych wartościach, które są
22
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uznawane przez wielu mieszkańców obszarów wiejskich. Zaliczono do nich: poszanowanie rodziny; sąsiedzką solidarność;
przywiązanie do zwyczajów, obrzędów i tradycji; szacunek dla
owoców własnej pracy; mądrość życiową; poszanowanie przyrody. Przypomniano także, że KSS, które wyrosło na gruncie
demokratycznych przeobrażeń postawiło sobie za cel działanie
na rzecz: umacniania demokracji; promowania lokalnych inicjatyw; wspierania samorządności; rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inicjatyw pozarządowych; współpracy lokalnych
środowisk w regionie, w kraju i w Europie; rozwoju gospodarczego; integracji europejskiej.
W dokumencie podkreślano, że stowarzyszenie działa na
rzecz demokracji i samorządności głównie na obszarach wiejskich, po to, żeby aktywnie wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać procesy integracji z Unią Europejską.
Odbywa się to m.in. poprzez: wspomaganie rozwoju lokalnych
społeczności; tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji;
poszerzanie wiedzy i umiejętności dotyczących spraw publicznych; ułatwianie współpracy środowisk lokalnych; wspieranie
i promocje inicjatyw pozarządowych.
W strategii wyznaczono cztery główne ścieżki działania – prawo, wizerunek organizacji, jakość, partnerstwo dla rozwoju wsi
– prowadzące do osiągnięcia przez KSS następujących celów:
- stworzenie solidnych podstaw prawnych dla służby publicznej sołtysów poprzez wzmocnienie roli sołtysa i sołectwa
w ustawie o samorządzie terytorialnym oraz upowszechnienie
w prawie miejscowym zapisów wzmacniających rolę sołtysa
i sołectwa;
- zbudowanie sprawnej organizacji służącej wspieraniu istniejących stowarzyszeń regionalnych, powołanie stowarzyszeń we
wszystkich województwach oraz sformułowanie w nich strategii
i planów działania;
- doskonalenie jakości działania sołtysów i stowarzyszeń
członkowskich KSS w wyniku tworzenia i promowania kultury
organizacji, podniesienie poziomu wiedzy wśród członków stowarzyszeń sołtysów, efektywnego działania stowarzyszeń oraz
kształtowania postaw obywatelskich i demokratycznych istotnych dla mieszkańców integrującej się Europy;
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Pierwsza strona wydania specjalnego „Gazety Sołeckiej”, które ukazało
się w lutym 1996 r., informującego szczegółowo o przyjętych przez Sejm
rozwiązaniach prawnych pozwalających na podniesienie rangi sołectw.
80
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Debata z udziałem sołtysów w Licheniu poświęcona reformie samorządowej, maj 1996 roku (od lewej:) Zygmunt Zell, prof. Michał Kulesza, Ireneusz
Niewiarowski, Marian Selewski.

Jedno z wydawnictw
przygotowanych pod
szyldem KSS w ramach
projektów promujących
działalność izb rolniczych.
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Przewodniczący Sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego prof. Piotr Buczkowski podczas posiedzenia Rady Krajowej
KSS w 1997 roku w Miłosławiu.

Uczestnicy trzeciej edycji konkursu na najaktywniejszego sołtysa województwa konińskiego organizowanej w 1997 roku.
82
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Poświęcenie sztandaru Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – 24 maja
1998 w Licheniu, w poczcie sztandarowym (od lewej) Maria Konarzewska,
Jerzy Maciejewski, Krystyna Żuraw; w pierwszym rzędzie: Ireneusz Niewiarowski, Artur Balazs, Jolanta Balazs, Jacek Janiszewski, Michał Kulesza,
Stanisław Tamm.

Sztandar Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów poświęcił bp Roman
Andrzejeski, krajowy duszpasterz rolników.
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- wzrost znaczenia i poprawę wizerunku KSS wskutek umacniania poczucia więzi, integracji i przynależności wśród członków stowarzyszeń, wprowadzenie systemu identyfikacji, rozwijanie działalności wydawniczej oraz sprawnej promocji stowarzyszenia;
- współpracę z organizacjami samorządowymi, pozarządowymi i innymi partnerami w kraju i za granicą. 23
Przyjęta strategia wśród podstawowych źródeł finansowania
działalności statutowej KSS wskazywała głównie sprzedaż usług
szkoleniowych. Dokument został opracowany w ramach projektu Sieci Demokratycznej dla Europy Środkowej i Wschodniej
(Democracy Network for Central and Eastern Europe) współfinasowanego przez Agencję Rządu USA ds. Rozwoju Międzynarodowego.
4. Dla sołtysów i ich środowisk.
Bogate wzorce dobrego i efektywnego działania z roku na rok
zwiększały zasięg zorganizowanego ruchu sołtysów i przysparzały coraz to nowych członków krajowemu stowarzyszeniu.
Pod koniec pierwszej czteroletniej kadencji było ich już blisko
60. Działalność jednych miała charakter regionalny, inne obejmowały swym zasięgiem teren gminy lub powiatu. Łączyły się
we wspólnym dążeniu do poprawy warunków życia mieszkańców wsi, kierowane przekonaniem sołtysów, że razem zdziałają
więcej niż w pojedynkę.
W zależności od lokalnego potencjału czy obszaru działania,
dzięki stałej wymianie doświadczeń, stowarzyszenia rozwijały
własną aktywność ukierunkowaną zarówno na potrzeby członków, jak też ich najbliższych środowisk. Organizowały szkolenia dla sołtysów i członków rad sołeckich, a także konkursy,
lokalne turnieje wiedzy, targi gospodarcze, spotkania oraz konferencje poświęcone aktualnym sprawom społecznym i gospodarczym.
Symbolicznym podkreśleniem tej jedności oraz ukoronowaniem wspólnych dokonań było szóste spotkanie sołtysów na
błoniach licheńskiego sanktuarium w dniach 23-34 maja 1998
23
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Strategia organizacji, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 1997, s. 4-8.
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W 1998 roku podczas Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów Sompolnie na tej
samej estradzie stanęły dwie indywidualności kojarzone ze środowiskiem
sołtysów: mistrz publicystyki estradowej Honorowy Sołtys RP Jerzy Ofierski i prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski.

Publiczność zgromadzona przed estradą III Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w Sompolnie; 1998 rok.
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roku. W drugim dniu pielgrzymki podczas uroczystej liturgii
krajowy duszpasterz rolników bp Roman Andrzejewski poświęcił sztandar Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Pod tym sztandarem do Lichenia pielgrzymuje polska wieś
– powiedział do zebranych prezes KSS Ireneusz Niewiarowski.24
Licheńskie rekolekcje sołtysów wiązały się z potrzebą skupienia i odnowy moralnej. Ta atmosfera sprzyjała także poważnym
rozmowom i decyzjom ważącym o przyszłości stowarzyszenia.
Toczące się podczas szóstej pielgrzymki dyskusje o przygotowaniach do reformy samorządowej łączyły się z troską o przyszłość całego państwa.25
Na peryferiach tych wydarzeń, bliżej codzienności i lokalnych
spraw, kształtowała się tradycja pikników oraz festynów nawiązująca do regionalnego dziedzictwa kulturowego. Ich głównymi
animatorami stały się stowarzyszenia sołtysów, a uczestnikami
byli oni sami oraz lokalne społeczności.
Przykład dało Sompolno, gdzie lokalne władze, redakcja
„Przeglądu Konińskiego” i KSS zorganizowały w 1996 roku
I Piknik Sołtysów. Impreza organizowana w atmosferze wielkiego wiejskiego jarmarku przyciąga każdego roku tysiące uczestników bogatym programem kulturalnym, konkursami, wystawami i okazją do wspaniałej rodzinnej zabawy.
Dziś podobnych pikników – gminnych, powiatowych, wojewódzkich – odbywają się dziesiątki. Żaden z nich jednak nie
zyskał sławy Krajowego Turnieju Sołtysów w Wąchocku. Pierwszy turniej odbył się tam w 1998 roku. W jego szranki stanęli sołtysi województw kieleckiego, łódzkiego i wrocławskiego,
rywalizując w wielu niezwykłych konkurencjach rekreacyjnych
i wytrzymałościowych, jak chociażby: strącanie jaja batem,
przejście przez płoty wierzchem czy łapanie kur w zagrodzie.26
Wąchock nie obraził się na resztę Polski za dowcipy na temat
„swojego” sołtysa, tylko przekuł je na swoją korzyść. Anegdotyczny sołtys z Wąchocka stał się dziś znakiem rozpoznawczym
miejscowości i jej marką turystyczną.
O rekreacji i sporcie wiejskim sołtysi postanowili porozmawiać również „na poważnie”. Był to jeden z głównych tematów
obrad podczas posiedzenia Rady Krajowej KSS w Kalsku we
24
25
26
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Tamże.
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wrześniu 1998 r., gdzie zastanawiano się m.in. nad przyszłością
Ludowych Zespołów Sportowych. Zwracano uwagę, że usportowienie młodzieży wiejskiej i funkcjonowanie LZS –
organizacji o bogatych tradycjach – zależy od wsparcia udzielonego przez samorządy lokalne i wspólnoty wiejskie.27 Ważny jest przykład i osobiste zaangażowanie liderów wiejskich
w sprawy sportu. Z opinią działaczy LZS zgodził się prezes Ireneusz Niewiarowski, który podkreślał również znaczenie kultury fizycznej, jako formy promocji zdrowia.28
W Kalsku mówiono również o kończącej się pierwszej kadencji władz KSS i nowej ordynacji wyborczej stowarzyszenia.
Ustalono, że kolejna ogólnopolska pielgrzymka sołtysów do Lichenia połączona zostanie z wizytą papieża Jana Pawła II.
27
28

Kaniewska G., O sporcie wiejskim i wyborach, „Gazeta Sołecka” 1998, nr 11, s. 24-25.
Tamże.
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5. Przygotowania do akcesji z Unią Europejską.
Aktywne organizacje sołtysowskie dla wielu liderów wiejskich
stawały się ważnym źródłem informacji na tematy związane
z integracją europejską. Istotną funkcję w przybliżaniu tej problematyki miały do spełnienia „Gazeta Sołecka” i „Poradnik
Sołtysa i Radnego”, przekazujące rzetelne informacje na temat przyszłych korzyści, jak też zagrożeń i wyzwań, z którymi
te procesy się wiązały. Tym działaniom towarzyszyła również
świadomość, że sołtysom, ze względu na autorytet i zaufanie
środowiska, będzie łatwiej przekonać do wielu nowych spraw
i idei mieszkańców wsi.
To uzbrajanie sołtysów w niezbędną wiedzę i argumenty wiązało się z budowaniem różnorakich więzi i kontaktów (także
bezpośrednich) z europejskimi organizacjami w celu realizacji
wspólnych projektów.
Już w 1996 roku KSS nawiązał współpracę z reprezentacją
powiatów niemieckich, które jeszcze nie miały wtedy swoich
odpowiedników w Polsce29. W tym samym roku działacze KSS
z województw konińskiego, sieradzkiego, bielskiego, legnickiego i nowosądeckiego, za pośrednictwem brytyjskiego funduszu
Know How Found, udali się z wizytą studyjną do Wielkiej Brytanii30. Mieli okazję, aby zapoznać się m.in. z funkcjonowaniem
tamtejszych rad lokalnych (odpowiedników naszych wspólnot
sołeckich) tworzonych na bazie dawnych rad parafialnych.
Ważnym wydarzeniem kolejnego roku było włączenie się Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w skład Międzynarodowego
Katolickiego Stowarzyszenia Obszarów Wiejskich (International Catholic Rural Association – ICRA) z siedzibą w Watykanie,
integrującej rolnicze i wiejskie katolickie organizacje społeczne
na całym świecie.31 Do podjęcia tej współpracy zachęcali biskup
Roman Andrzejewski oraz wicemarszałek Senatu Józef Ślisz.
Natomiast w Licheniu, podczas ogólnopolskiej pielgrzymki
w maju 1996 roku, rozstrzygnięty został organizowany przez
29 Iwanicka J., Po naukę do Niemiec, „Gazeta Sołecka” 1997, nr 8 [dodatek specjalny].
30 Iwanicka J., Po naukę do Anglii, tamże.
31  E
 uropa Chrześcijańska – Rozwój Wsi i Przyszłość Rolnictwa. Kongres Europejski ICRA
– Szklarska Poręba 1998, s. 6-7.
31
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„Gazetę Sołecką” konkurs pod nazwą „Sołtys na rubieży państwa” pokazujący funkcjonowanie sołectw leżących przy polskich granicach. Plonem konkursu były m.in. publikacje oddające warunki i problemy przygranicznych wspólnot, zwracające
uwagę na ich różnorodne historyczne, kulturowe i polityczne
konteksty oraz zwracające uwagę na perspektywy i szanse, jakie stwarzać będzie takim kontaktom przyszła Europa bez granic.
Motorem kolejnych bezpośrednich kontaktów KSS z zagranicznymi partnerami w następnych latach stała się „Wszechnica Obywatelska”, w ramach realizowanych przez nią projektów
w 1997 r. zorganizowano wyjazd studyjny grupy sołtysów i samorządowców do Północnej Nadrenii i Westfalii.32 Była to dobra
okazja do zapoznania się z różnymi formami funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech, a także z efektami
polityk wspólnotowych – zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa
i obszarów wiejskich.
W tym samym okresie krajowe i regionalne stowarzyszenia
inicjowały pierwsze kontakty z białoruską i brazylijską Polonią.33
W 1997 roku Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Legnickiego z powodzeniem
wzięły udział w konkursie ogłoszonym przez Komitet Integracji
Europejskiej na dotacje wspierające inicjatywy organizacji pozarządowych w ramach programu FIESTA II34. W efekcie obydwa stowarzyszenia przystąpiły do realizacji projektów, które
miały na celu zapoznanie mieszkańców wsi z uwarunkowaniami związanymi z integracją Polski z Unią Europejską. Odbywało się to w formie kursów dla sołtysów, radnych, członków
rad sołeckich, rolników i urzędników samorządowych, które
przeprowadzono w kilkudziesięciu gminach. Ich tematyka obejmowała m.in. organizację Unii Europejskiej, jej system prawny,
politykę regionalną i rolną, a także perspektywy stojące przed
polskim rolnictwem w związku z integracją.

32
33
34

Iwanicka J., Po naukę do Niemiec, op. cit.
KSS w Ostritz, „Gazeta Sołecka” 1997, nr 5, s. 27.
Sprawozdanie Rady Krajowej KSS I Kadencji, Konin 1999 r., s. 7.
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Wzajemnościowa forma ubezpieczeń silnie rozwinęła się na ziemiach polskich w końcowym okresie zaborów. Najpopularniejsza była w autonomii galicyjskiej, ale rozwinęła się
także w pozostałych zaborach będąc zarazem jedną z form obrony polskości.
Ponieważ pierwsze galicyjskie tuw-y były z reguły
tzw. ogniowymi, wobec tego na polisach przez nie wystawianych często widniał wizerunek opiekuna
strażaków – Św. Floriana w hełmie. Jeszcze dzisiaj na
Podkarpaciu spotkać można starszych ludzi, dla których
synonimem zakładu ubezpieczeń jest nazwa „florianka”.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” nawiązało do tradycji historycznej w ten sposób, że swoim
logo uczyniło transformację owego hełmu strażackiego
Św. Floriana wpisując weń litery: „t”, „u”, „w”.
W okresie II Rzeczypospolitej
wzajemność ubezpieczeniowa w
Polsce stanowiła większość polskiego rynku ubezpieczeń. Wśród
32 tuw-ów największym był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. PZUW był zarazem największą polską firmą ubezpieczeniową. Po II wojnie światowej, rządzący Polską w ramach
likwidowania różnych form samoorganizacji społecznej znieśli całkowicie ubezpieczenia
wzajemne, a z PZUW po odjęciu litery “W” uczynili państwowy PZU.
Dopiero zmiany ustrojowe po upadku PRL, ponownie po niemal półwiekowej przerwie,
wprowadziły możliwość organizowania się w ubezpieczenia wzajemne.
W krajach o nieprzerwanym procesie rozwoju historycznego wzajemność dobrze funkcjonuje. Udział wzajemności w największym ubezpieczeniowym rynku świata wynosi np.
w Stanach Zjednoczonych aż 55%, w Europie – we Francji, ok. 40%, w Finlandii – 80% .
Od kilkunastu lat wzajemność ubezpieczeniowa bardzo dynamicznie rozwija się także
w krajach Ameryki Łacińskiej. Tam wzorcem stało się Chile, które swój cud gospodarczy
zawdzięcza w znacznym stopniu zastosowaniu wzajemności w rozwiązaniu problemu emerytalnego i opieki zdrowotnej.
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” jest historycznie pierwszym tuw-em
po półwieczu nieobecności w Polsce tej formy ubezpieczeń. Jest obecne na rynku od marca
1992 roku. Prowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” prace koncepcyjne nad drogą rozwoju wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce oraz krótkie wprawdzie, ale jednak doświadczenia, spowodowały zaproszenie jego przedstawicieli do udziału
w pracach Sejmowej Podkomisji d/s nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej. Wprowadzona w życie 22 października 1995 roku nowelizacja
tejże ustawy zmieniła także zapisy rozdziału II traktującego o tuw-ach. Literalne przeniesienie na obecny grunt polski rozwiązań prawnych dotyczących wzajemności z Polski
przedwojennej jak i współczesnych zagranicznych jest nie do końca praktyczne ze względu
na różnice prawne i mentalnościowe.
Nowelizacja wprowadziła elementy w znaczący sposób determinujące polską drogę dalszego rozwoju ubezpieczeń wzajemnych. Ową determinantą jest przede wszystkim wprowadzenie ustawowego pojęcia “związek wzajemności członkowskiej”.
Otóż w sensie prawnym tuw jest mieszaniną spółki akcyjnej, spółdzielni i stowarzyszenia. Ubezpieczenie się w tuw-ie jest równoznaczne z członkostwem.
Ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej jest jej
klientem. Ubezpieczony w tuw-ie jest jednocześnie członkiem tuw.
Środowiska chcące ubezpieczać się na zasadach wzajemności mają dwie możliwości:
 utworzyć własne towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bądź
 utworzyć związek wzajemności członkowskiej w ramach istniejącego już tuw.
Utworzenie własnego tuw związane jest z koniecznością posiadania znacznego kapitału
oraz zazwyczaj trudnym i kłopotliwym procesem koncesyjnym, jak również zorganizowaniem fachowców i sieci sprzedaży.
Efekt wzajemnościowy można uzyskać omijając powyższe zagadnienia poprzez zorganizowanie się w formie związku wzajemności członkowskiej.
Nie jest więc przypadkiem, że dzisiaj wśród ubezpieczonych członków Towarzystwa
dominującą rolę odgrywają członkowie Związków Wzajemności Członkowskiej. Mają oni
ogromny wpływ na jego rozwój i na zapadające decyzje. Przedstawiciele największych
Związków mają swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej Towarzystwa, którzy działają
w imię społecznej odpowiedzialności i poczucia obowiązku, by we własnym Towarzystwie pilnować interesów własnego środowiska.
Z natury rzeczy bowiem każde towarzystwo ubezpieczeń jest samodzielnym i samorządnym stowarzyszeniem, a zarazem profesjonalnym zakładem ubezpieczeń, działającym
w warunkach rynkowych bez żadnej taryfy ulgowej.

91

PARTNERSTWO DLA WSI

Burmistrz Tuliszkowa Marian Gryt i prezes KSS Ireneusz Niewiarowski w rozmowie z przedstawicielem Związku Powiatów Niemieckich w HŐxter (drugi
z lewej) naddyrektorem Paulem Sellmennem.

Uczestnicy wyjazdu studyjnego do Anglii zorganizowanego przez KSS we
współpracy z angielskim Stowarzyszeniem Rad Lokalnych.
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IV
Działalność stowarzyszeń sołtysów
w latach 1999-2004.

R

ok 1999 otworzył kolejny etap w rozwoju samorządności w Polsce. Powstały samodzielne województwa i powiaty. W dyskusjach poprzedzających tę reformę aktywnie uczestniczyły organizacje sołtysowskie, opowiadając się za
konsekwentną realizacją ustrojowych koncepcji decentralizacji
państwa oraz budowy silnych podstaw funkcjonowania nowych
szczebli samorządu. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów nie traciło też z pola widzenia celów istotnych dla funkcjonowania
sołectw, jak: doskonalenie prawa, rozwijanie aktywności obywatelskiej, podnoszenie poziomu gospodarowania w rolnictwie, rozwijanie przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju
obszarów wiejskich. Wyrażało się to nie tylko w postulatach,
ale w konkretnym działaniu, jakim był udział w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju, upowszechnianiu informacji o
możliwości wykorzystania unijnej pomocy przedakcesyjnej czy
w konkretnych inicjatywach na rzecz najbliższych środowisk.
Reforma administracyjna przyniosła również zmiany na mapie
organizacji sołtysowskich.
1. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Licheniu.
Miejscem debat o nowych kierunkach działania stowarzyszeń
sołtysowskich były od lat licheńskie spotkania przedstawicieli tych organizacji. Ze względu na zaplanowaną na 7 czerwca
1999 roku wizytę w Licheniu Ojca Świętego Jana Pawła II, dyskusje takie odbywały się także przy innych okazjach.
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16 stycznia 1999 r., podczas obrad Rady Krajowej KSS w Jaśle, sołtysi zastanawiali się m.in. nad funkcjami swoich stowarzyszeń w życiu publicznym, mówili o potrzebie partnerskiego
traktowania ich przez nowo powołane władze samorządowe
powiatowe i wojewódzkie. Dzielili się też pierwszymi doświadczeniami z takiej współpracy. O relacjach pomiędzy władzą publiczną a organizacjami pozarządowymi mówił m.in. Piotr Marciniak z Forum Inicjatyw Pozarządowych, przypominając, że
stowarzyszenia pozarządowe powstały głównie po to, aby starać
się rozwiązywać swoje problemy u ich źródła, a dopiero, gdy to
okaże się niewykonalne, zwracać się o pomoc do władz1.
O partnerstwie stowarzyszeń sołtysów i władz samorządowych rozmawiano w Jaśle również w kontekście starań o pieniądze unijne. Program pobytu Rady Krajowej na Podkarpaciu
przygotowany przez Stanisława Lawerę obejmował także uroczystą liturgię z udziałem sołtysów w Sanktuarium Matki Bożej
w Tarnowcu. Omówiono następnie plan pracy na kolejny rok,
w którym najważniejszym elementem były przygotowania do
kolejnej pielgrzymki sołtysów zbiegającej się z papieską wizytą.
Przygotowaniami do tego doniosłego wydarzenia kierowały
władze stowarzyszenia wyłonione podczas spotkania wyborczego Rady Krajowej KSS, które odbyło się 19 marca 1999 r.
w Ślesinie2. Na czele Zarządu Głównego ponownie stanął Ireneusz Niewiarowski, funkcje zastępców prezesa powierzono
Antoniemu Rapaczowi, Mieczysławowi Szczodremu, Franciszkowi Sztuce, sekretarza – Włodzimierzowi Piaseckiemu, Skarbnika – Stanisławowi Pełce, członkiem zarządu został również
Stanisław Lawera. Komisję rewizyjną tworzyli: Jan Jackowski
– przewodniczący, Antoni Łukasik – zastępca przewodniczącego, Krystyna Żuraw – sekretarz oraz Maria Konarzewska i Daniel Przygoda.
Liderzy wiejscy i wielkopolscy rolnicy czuli się od lat współgospodarzami licheńskiego sanktuarium, dlatego wśród wielu zaproszeń kierowanych przed tą pielgrzymką na ręce Jana
Pawła II przez wiele instytucji i środowisk było także przesłanie
wystosowane w imieniu polskich sołtysów.
Przekazał je Ojcu Świętemu prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski podczas audiencji w Waty1
2

Iwanicka J., Skutecznie i efektywnie, „Gazeta Sołecka” 1999, nr 2, s. 31-33.
Kto we władzach KSS, „Gazeta Sołecka” 1999, nr 4, s. 7.
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kanie 24 marca 1999 roku. Wręczył wówczas papieżowi rzeźbę
przedstawiającą Chrystusa Siewcę.
W zaproszeniu przekazanym Ojcu Świętemu napisano m.in.:
Wielka to radość dla nas, że Rzeczpospolita Sołecka będzie
miała szczęście modlić się razem z Waszą Świątobliwością w
Licheniu – polskiej wsi, położonej wśród pól, łąk i lasów, nad
jeziorem.
Ojcze Święty! Przekazując Ci dzisiaj figurę Chrystusa Siewcy, pragnę Cię zapewnić, że licheńskie spotkanie – wzruszenia i przeżycia, których już dzisiaj ono nam dostarcza, że
Twoje błogosławieństwo – dodadzą nam wytrwałości, siły
i męstwa w walce o sprawy naszych wspólnot, dodadzą nam
dzielności w pokonywaniu wyzwań i pokus dzisiejszych czasów. Czekamy na Twoje słowa.3
Podczas licheńskich spotkań i modlitw z Ojcem Świętym, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów miało wydzielony dla siebie sektor,
w którym zgromadzili się sołtysi ze wszystkich zakątków Polski.
Przybyło ich kilkanaście tysięcy. Pierwszą część pielgrzymki wypełniło spotkanie Jana Pawła II z pielgrzymami, w tym również
z sołtysami. Papież nie poruszał w swoim wystąpieniu bezpośrednio spraw związanych z wsią czy rolnictwem. Dostrzegał jednak
obecność przedstawicieli wsi, pozdrawiał ich i błogosławił.
Za dar spotkania sołtysów i rolników z papieżem dziękowano podczas mszy z udziałem krajowego duszpasterza rolników
biskupa Romana Andrzejewskiego. Duszpasterz nawiązał również w homilii do aktualnych problemów, które dotykają polską
wieś i ludzi żyjących z pracy na roli.4 W spotkaniu z papieżem,
jak również we wspólnym pielgrzymowaniu z sołtysami uczestniczyli przedstawiciele i działacze samorządów lokalnych, parlamentarzyści oraz minister rolnictwa Artur Balazs.
Z okazji wielkiego wydarzenia, jakim było spotkanie z Janem
Pawłem II, ukazało się okolicznościowe wydanie „Gazety Sołeckiej” przedstawiające sylwetkę papieża Polaka. Zawierało także publikacje nawiązujące do społecznej nauki Kościoła, którą
kierowali się w inicjowaniu działań na rzecz swych środowisk
animatorzy stowarzyszeń sołtysów. Wśród tych tekstów znalazła się rozmowa z bp. Romanem Andrzejewskim, który tak oto
streścił sens licheńskiego spotkania z Janem Pawłem II:
3
4

„Gazeta Sołecka”, wydanie specjalne, czerwiec 1999 r., s. 34.
Bogomilska K., Spotkanie, „Gazeta Sołecka” 1999, nr 7, s 4-5.
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Ojciec Święty przywozi zawsze ze sobą sporo duchowej
siły, która uruchamia potencjał, jaki jest w narodzie. Nie daje
gotowych recept ani rozwiązań, zwłaszcza w gospodarce, ale
taki wznieca entuzjazm do dalszej drogi życia według nauki
Chrystusa, że to nam wystarczy. Trzeba się po prostu wsłuchać się w każde przemówienie i każdą homilię, niemal medytować nad każdym słowem. I trzeba koniecznie gdzieś być
na spotkaniu, fizycznie być w tłumie, choćby nawet stało się
daleko od ołtarza, bo tam doświadcza się atmosfery modlitwy ludu Bożego. A to jest siła ogromna. Tak radzę moim rolnikom, którzy wybierają się do Lichenia, czy gdzieś indziej.5
Andrzejewski R. (w:) Bogomilska K., Burzenie Barier, „Gazeta Sołecka”, wydanie specjalne,
czerwiec 1999 r., s. 45.

5

Okładka wydania
specjalnego „Gazety
Sołeckiej”, które ukazało
się z okazji pielgrzymki
Ojca Świętego w czerwcu
1999 roku.
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Audiencja na Placu św. Piotra w Watykanie. Ireneusz Niewiarowski, prezes
KSS i wicemarszałek Senatu Józef Ślisz wręczają Janowi Pawłowi II statuetkę Chrystusa Siewcy wraz zaproszeniem od polskich sołtysów.

Ojca Świętego w Licheniu 7 czerwca 1999 roku witały tysiące sołtysów
i flagi z logo KSS.
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Uczestnicy posiedzenia Rady Krajowej KSS, które odbyło się 19 marca 1999 r. w Licheniu. Od lewej: Mieczysław
Szczodry, Stanisław Pełka, Władysław Lalik, [ ], [ ], Jan Jackowski, Marian Deszyk, Daniel Przygoda, Franciszek
Sztuka, Jerzy Książczyk, [ ] Ryszard Papierkowski, Krystyna Klawikowska, Włodzimierz Piasecki, Gerad Rymon-Lipiński, ks. Antoni Łassa, Jan Józefczak, [ ] Bogumił Jaszczak, Janina Dominiak Jan Głąb, Antoni Rapacz, Ireneusz
Niewiarowski, Józef Augustyniak, Zdzisław Ścigaj, Antoni Łukasik, Elżbieta Kania, Maria Hlebowicz, Krystyna Żuraw,
Józef Duda, Maria Konarzewska.
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2. KSS wobec wyzwań społecznych i gospodarczych wsi
– „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.
Jednym z ważniejszych punktów odniesienia dla dyskusji odbywających się podczas spotkań organizowanych przez stowarzyszenia sołtysowskie wiosną 1999 roku był zaproponowany
przez rząd premiera Jerzego Buzka „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”6. Dokument ten, skierowany do partnerów
społecznych, był reakcją rządu na protesty społeczne związane
z pogarszającymi się warunkami gospodarowania w rolnictwie
i sytuacją społeczną na wsi. Precyzowano w nim niezbędne
działania, które należało podjąć dla poprawy konkurencyjności
rolnictwa. Wskazywał niezbędne kierunki naprawcze: unowocześnienie wsi, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, rozwijanie przedsiębiorczości, wspieranie edukacji, zdrowia i kultury,
a także na konieczność uzyskania finansowych nakładów z budżetu państwa, rządowych agend i funduszy, środków pomocowych i pożyczki z Banku Światowego oraz Unii Europejskiej7
(również środki finansowe w ramach programu SAPARD, wspierającego sektor rolniczy państw kandydujących do UE). Jednym
z głównych obszarów problemowych paktu była edukacja. Zaproponowano m.in. powołanie państwowych szkół zawodowych
w czternastu mniejszych miastach, co miało ułatwić podejmowanie studiów przez młodzież wiejską. Do ważnych kierunków
działań zaliczono poprawę infrastruktury obszarów wiejskich
oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
Sołtysi przyjęli pakt, jako ofertę współdziałania i współodpowiedzialności, dlatego przedstawiciele KSS uczestniczyli aktywnie w konferencjach i dyskusjach z udziałem różnych środowisk
i organizacji rolniczych oraz przedstawicieli rządu. Pierwsza
krajowa konferencja sołtysów i środowisk wiejskich poświęcona
tym zagadnieniom odbyła się16 listopada 1999 roku w gmachu
Sejmu pod patronatem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego.
Uczestniczył w niej również premier Jerzy Buzek, który zwrócił
uwagę, że w latach 90-tych, w toku różnych przemian społecznych i gospodarczych, zapomniano o polskim rolnictwie. Dlate6
7

Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Praca zbiorowa, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
2000, s. 6-8.; Tański A., Pakt uświadomiony, rozmowa Iwanickiej J., „Gazeta Sołecka” 2000,
nr 7, s.14-15, 25.
Buzek J., Unia nie daje prezentów, rozmowa Iwanickiej J. „Gazeta Sołecka” 2000, nr 2, s. 3, 21.
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go prezentowany projekt rządowy ukierunkowany jest na to, aby
tę sytuację zmienić.
Premier Jerzy Buzek, zwracając się do sołtysów, powiedział m.in.:
Należycie państwo sołtysi do tej grupy, która od stuleci była
w Polsce reprezentantem społeczeństwa obywatelskiego. Wasze opinie o tym, co się dzieje dziś w kraju, mają ogromne
znaczenie dla każdego rządu. Mogą one w zasadniczy sposób
wpłynąć na przyszłe decyzje. Państwo reprezentujecie Polskę
samorządową, macie również uprawnienia administracyjne
pomocne w Waszej codziennej pracy. Ale najważniejszą rolą
sołtysa jest reprezentowanie ludzi mieszkających na wsi wobec władz i informowanie współmieszkańców o ich decyzjach;
dyskutowanie, czy są one słuszne czy trzeba je zmienić, by
naprawdę pomagały w codziennym życiu. W ten sposób stanowicie Państwo sołtysi najsilniejszą, najmocniejszą organizację pozarządową w kraju. Z waszego poziomu naprawdę
widać Polskę i polską wieś.8
W dyskusji sołtysi prezentowali trudną sytuację mieszkańców wsi oraz ich potrzeby. Zastanawiali się również, w jaki sposób skorzystać z propozycji rządu i zdyskontować zapisy paktu
w praktycznych działaniach. Zwracali ponadto uwagę na potrzebę regionalizacji paktu ze względu na zróżnicowanie rolnictwa
w Polsce, argumentując, że w inny sposób pakt będzie realizowany na terenach popegeerowskich, inaczej w gospodarstwach
górskich, a jeszcze inaczej na terenach nizinnych. Istotne było
również, aby oferta rządu była spójna z kierunkami związanymi
z procesem integracji z Unią Europejską.
W przyjętym przez konferencję stanowisku czytamy m.in.:
Zgromadzeni na Krajowej Konferencji Sołtysów i Środowisk
Wiejskich zwracamy się do premiera rządu RP pana Jerzego
Buzka z poparciem dla idei Paktu i jak najszybsze rozpoczęcie negocjacji. Propozycje witamy z nadzieją. Nikt tych negocjacji nie powinien bojkotować. Sami wyrażamy chęć uczestnictwa i propagowania Paktu wśród sołtysów i mieszkańców
wsi. Stwierdzamy, że narodowy program rozwoju rolnictwa i
obszarów wiejskich jest możliwy do przyjęcia ponad podziałami politycznymi. Oczekujemy, że Pakt będzie konsekwentnie
realizowany niezależnie od koalicji rządzącej Polską.9
8
9

Kaniewska G., Spotkanie premiera z sołtysami, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 1, s. 20-22.
Stanowisko Krajowej Konferencji Sołtysów i Środowisk Wiejskich, „Gazeta Sołecka” 1999, nr 12, s. III.
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Warszawską debatę kontynuowano w Licheniu 27 maja 2000
roku, podczas spotkania towarzyszącego kolejnej pielgrzymce
sołtysów. W dyskusji uczestniczyli: prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – Adam Tański oraz Mirosław Mielniczuk,
prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obok
nich zasiedli również działacze KSS: prezes Ireneusz Niewiarowski oraz wiceprezesi: Franciszek Sztuka i Mieczysław Szczodry.
Prezes Adam Tański przypomniał, że celem polityki rolnej jest
usuwanie barier oddalających nas od integracji z Unią, przy jednoczesnym utrzymaniu produkcji rolnej na poziomie umożliwiającym samowystarczalność żywnościową państwa. Warunkiem
tych zmian jest zrealizowanie katalogu działań, które przedstawia „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”10. W trakcie licheńskiej debaty mówiono też o tym, że pakt może być skuteczny tylko wówczas, jeśli stanie się aktem prawnym, rodzajem „konstytucji rolnej”, która trwałaby pomimo zmieniających się rządów
w Polsce. Prezes Mirosław Mielniczuk z kolei wskazywał działania, jakie Polska będzie mogła zrealizować w ramach unijnego
funduszu SAPARD. Ich pierwszymi beneficjentami mogły być samorządy gminne, związki gminne i powiaty.
Związana z tymi wystąpieniami dyskusja przerodziła się w debatę o kondycji polskiego rolnictwa i zasadności przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Jej uczestnicy z jednej strony nie kryli się
z obawami przed wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej,
z drugiej zaś byli żywo zainteresowani oferowanymi możliwościami dofinansowywania rozwoju własnych gospodarstw.
Uzupełniony o efekty społecznych konsultacji „Pakt dla
rolnictwa i obszarów wiejskich” nie został podpisany, gdyż
odmówili tego przedstawiciele kółek rolniczych, ale de facto
rząd przystąpił do jego realizacji, zobowiązując się do podjęcia i współfinansowania określonych w nim działań. Założenia paktu zgrupowane zostały w cztery główne bloki tematyczne zwane filarami, takie jak: wspieranie rolnictwa i jego
otoczenia, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, kompleksowa polityka społeczna wobec
wsi i rolnictwa oraz rozwój otoczenia cywilizacyjnego obszarów wiejskich, instytucjonalizacja partnerstwa i dialogu społecznego w sprawach wsi i rolnictwa (ten element wniesiony
został z inicjatywy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów)11.
10
11

Kaniewska G., W Licheniu o pakcie, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 7, s. 4-5,12.
Kaniewska G., Pakt dla rolnictwa, „Gazeta Sołecka” 1999, nr 12, s. 17, III.
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Przedstawiciele KSS obecni byli we wszystkich ważniejszych
zespołach roboczych pracujących nad ostateczną treścią dokumentu: w zespole „Rolnictwo” – prezes KSS Ireneusz Niewiarowski; w zespole „Przedsiębiorczość i pozarolnicze miejsca pracy”
– Antoni Rapacz, a jego zastępcą był Zdzisław Ścigaj; w zespole
„Instytucjonalizacja partnerstwa i dialogu społecznego w sprawach rolnictwa i wsi” – Bohdan Kamiński; w zespole „Polityka
regionalna – miejsce i rola wsi w strategiach i programach rozwoju województwa” – Mieczysław Szczodry, a zastępcą był Stanisław Lawera; w zespole „Kompleksowa polityka społeczna”–
Franciszek Sztuka, a jego zastępcą – Grzegorz Siwiński12.
Pakt przenosił na polski grunt wiele rozwiązań Unii Europejskiej w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich. Zawarte
w nim priorytety zaczęto wprowadzać w życie, realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich. Podjęto przedsięwzięcia służące
poprawie sytuacji dochodowej rolników, zwiększeniu konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych, a także działania na rzecz
poprawy struktury gospodarstw rolnych oraz wzrostu efektywności produkcji rolnej. Kolejnym krokiem miał być rozwój systemu instytucji otoczenia rolnictwa, przyspieszenie modernizacji
przemysłu przetwórczego oraz zapewnienie rolnictwu należnego
znaczenia i korzyści w procesie integracji z UE. Pierwszy filar
paktu ukierunkowany został właśnie na rozwój polskiego rolnictwa powiązanego z integracją z UE oraz udział rolników we
Wspólnej Polityce Rolnej.
W pracach nad „Paktem dla rolnictwa i obszarów wiejskich”
uczestniczyli partnerzy społeczni, w tym samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, izby rolnicze, związki zawodowe rolników i pracownicze związki zawodowe, organizacje pracodawców
i przedsiębiorców oraz organizacje działające na rzecz rozwoju
regionalnego. Realizacja paktu z kolei wymagała od tych partnerów wspierania działań rządu oraz aktywnego uczestnictwa
w wielu działaniach. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów rzetelnie potraktowało tę powinność, włączając się aktywnie w szereg
związanych z tym inicjatyw i przedsięwzięć.
12

Gilert R., KSS w ministerstwie, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 8, s. 6-7.
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I Krajowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich na temat „Paktu
dla rolnictwa” zorganizowana w gmachu Sejmu 16 listopada 1999 roku.
Na zdjęciu (od lewej): Artur Balazs, Jerzy Buzek, Ireneusz Niewiarowski,
Maciej Płażyński, Marian Krzaklewski, Longin Komołowski.

O „Pakcie dla rolnictwa” rozmawiano także w Licheniu w maju 2000 roku
podczas pielgrzymki sołtysów. Na zdjęciu (od lewej) Grzegorz Siwiński,
Franciszek Sztuka, Adam Tański, Ireneusz Niewiarowski, Mirosław Mielniczuk, Antoni Rapacz, Mieczysław Szczodry.
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3. „Polska wieś – europejskie wyzwania”
– krajowe konferencje sołtysów i środowisk wiejskich.
Druga Krajowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich
zorganizowana przez KSS odbyła się 10 lipca 2000 roku również w gmachu Sejmu, gdzie przybyło około trzystu sołtysów.
Spotkanie, któremu po raz kolejny patronował marszałek Maciej Płażyński, odbyło się tym razem pod hasłem „Polska wieś
– europejskie wyzwania”.
Dyskutowano na temat ochrony krajowej produkcji rolnej
w okresie przed wstąpieniem Polski do struktur unijnych oraz warunkami uzyskania przez Polskę członkostwa UE. Zastanawiano
się nad sposobami informowania rolników o integracji oraz o zasadach Wspólnej Polityki Rolnej. Uczestnicy zwracali uwagę na potrzeby edukacji młodzieży wiejskiej oraz wzmocnienie jej szans na
rynkach pracy. Wskazywali też na ważną funkcję sołtysów w przekazywaniu mieszkańcom wsi informacji, zarówno o korzyściach
wynikających z integracji z Unią Europejską, jak również o możliwych problemach i ryzykach wiążących się z akcesją.13
Obrady zakończono przyjęciem rezolucji, w której stwierdzono m.in.:
Sołtysi i środowiska wiejskie wyrażają swoją niezłomną
wolę wspierania przemian na wsi, prowadzących do poprawy
konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz szybkich i trwałych zmian sytuacji społecznej i ekonomicznej mieszkańców
wsi. Przestrzegamy przed marginalizowaniem spraw wsi
i rolnictwa w procesie integracji europejskiej. Oczekujemy
podtrzymywania polskiego stanowiska negocjacyjnego w
sprawie dostępu do bezpośrednich dopłat dla rolników na zasadach przyjętych dla wszystkich członków Unii Europejskiej.
Uważamy, że należy stale ułatwiać dostęp mieszkańców wsi
do informacji o przebiegu negocjacji i ich praktycznym znaczeniu dla przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej. (…)
Powodzenie polskiego procesu integracji z Unią Europejską
zależy w dużej mierze od kształtowania wizerunku Polski, w
tym polskiej wsi, na europejskim forum.14
13
14

Iwanicka J., Polska wieś – europejskie wyzwania, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 8, s. 3, 4-5.
Tamże, s. 5.
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Deklarowana w rezolucji wola wspierania przemian na wsi
zamieniła się w konkretne działania. W ślad za krajowymi konferencjami KSS przystąpiło do organizowania debat regionalnych realizowanych na zlecenie Urzędu Integracji Europejskiej,
podjęło także trud opracowania i wydawania szeregu publikacji
przybliżających problematykę integracji z UE.
Takie debaty, gromadzące setki uczestników, odbyły się
w Tarnowie, Gnieźnie i Katowicach. Każda poświęcona była
innemu tematowi. W Warszawie zaprezentowano polskie stanowisko negocjacyjne z Unią Europejską w kwestiach rolnictwa oraz program dostosowania wsi i rolnictwa do integracji.
W Tarnowie dyskutowano o problemach obszarów górskich,
natomiast w Gnieźnie rozmawiano o rządowym programie
wsparcia dla rolnictwa. W Licheniu omawiano m.in. stan przygotowań do członkostwa z UE.
W każdej z konferencji brali udział przedstawiciele członków
rządu oraz szefowie centralnych instytucji państwowych. Premier Jerzy Buzek uczestniczył we wszystkich debatach z tego
cyklu. Z sołtysami spotkali się także: ówczesny szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski, wiceminister rolnictwa Jerzy Plewa oraz Zofia Krzyżanowska i Tadeusz
Kadzik z Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa.
– Musimy mieć świadomość, że Unia pomaga tym, którzy
chcą i potrafią sobie pomóc, wspiera rolnictwo, ale też kontroluje poziom i wyznacza wymogi, których musimy się trzymać
– mówił 28 września 2000 roku podczas spotkania w Tarnowie
Jacek Saryusz-Wolski.15
– Polityka obszarów wiejskich nie zastępuje polityki rolnej,
ale ma za zadanie ją wspierać i uzupełniać – przekonywała Zofia Krzyżanowska. – Najważniejszym celem polskiej polityki
rolnej jest podnoszenie poziomu życia na wsi, przeciwdziałanie
trudnościom prowadzenia działalności rolniczej, a także uzyskanie odpowiednio wysokich funduszy stymulujących rozwój
regionów, obszarów rozwojowo słabszych.16
Premier Jerzy Buzek przedstawił atuty integracji z Unią Europejską, wymieniając wśród nich perspektywę powiększenia
europejskiego rynku zbytu o 370 milionów nowych konsumentów z państw przystępujących do akcesji z UE.
15
16

Furmanek A., Polska wieś – europejskie wyzwania, „Gazeta Sołecka” 2000 r., nr 11, s. 3-5.
Kaniewska G., W Licheniu o pakcie, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 7, s. 4-5,12.
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26 stycznia 2001 roku w Gnieźnie w kolejnej konferencji
z tego cyklu uczestniczyło 600 sołtysów województw centralnej Polski. Obok premiera Jerzego Buzka obecni byli także:
minister rolnictwa Artur Balazs, sekretarz Urzędu Komitetu
Integracji Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski oraz attache rolny Przedstawicielstwa Unii Europejskiej Jean-Marc Trerieux.
Przedstawiciele rządu przypomnieli, że w pierwszych latach
demokratyzacji życia w Polsce, to miasta, a nie wieś, miały
większą szansę rozwoju. Stąd propozycja zmiany tego stanu
rzeczy zawarta w „Pakcie dla wsi”, który jest niczym innym jak
ogromnym procesem restrukturyzacyjnym. Spotkanie było także okazją do przedstawienia konkretnych informacji na temat
wsparcia przedakcesyjnego, m.in. poprzez fundusz SAPARD.
Przybliżano również cele i działania programów Phare i ISPA.
Uczestnikom przedstawiono zasady programu informacyjnego,
służącego edukacji unijnej m.in. rolników, nauczycieli, przedsiębiorców i samorządowców17.
Z kolei 23 marca 2001 roku sołtysi południowych regionów
kraju spotkali się w historycznym gmachu Sejmu Śląskiego
w Katowicach, zaś tradycje parlamentu regionalnego na Śląsku
przypomniał witając uczestników marszałek województwa śląskiego Jan Olbrycht.
– Rozwiązywaniem najistotniejszych problemów ludzi wsi
i rolnictwa nigdy się nie znużę, bo uważam, że są to obecnie
najważniejsze sprawy dla Polski – mówił do obecnych premier
Jerzy Buzek, który następnie udzielał wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania i wątpliwości sołtysów dotyczących perspektyw integracji z Unią Europejską.18
W dyskusji pojawiły się też nowe kwestie związane z pozarolniczym rozwojem wsi. Wizję poprawy warunków życia na
wsi oraz podejmowane w tym kierunku konkretne działania,
przedstawił dyrektor Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ministerstwie rolnictwa Andrzej Hałasiewicz.
– Żeby to osiągnąć nie wystarczy myśleć tylko o rolnictwie, ale o
wsi, jako całości, o przyszłości obszarów wiejskich – powiedział
Ireneusz Niewiarowski19, podsumowując przebieg konferencji.
17
18
19
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Prezes KSS podkreślał także znaczenie informacji o integracji
europejskiej, o przemianach zachodzących na wsi i problemach
edukacji wiejskiej. Przekonywał też do aktywności liderów
i mieszkańców wsi służącej jej unowocześnianiu, stwarzaniu
warunków do samorealizacji i godnego życia.
III Krajowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich, którą podsumowano cykl spotkań organizowanych w Gnieźnie,
Tarnowie, Katowicach pod hasłem „Polska wieś – europejskie
wyzwania” odbyła się 27 maja 2001 roku w Licheniu. Tak, jak
w poprzednich konferencjach uczestniczyli w niej premier Jerzy Buzek, minister rolnictwa Artur Balazs oraz reprezentujący
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Jacek Saryusz-Wolski.
– Spotkania najwyższych władz państwa, w tym premiera,
z rolnikami i sołtysami są potrzebne, gdyż służą one obu stronom – przekonywał prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. Premier Jerzy Buzek stwierdził natomiast, że integracja z Unią Europejską jest wielką szansą dla polskiego rolnictwa, gdyż trudno będzie je naprawić bez unijnego wsparcia finansowego.20
Równolegle odbywała się w Licheniu IX Krajowa Pielgrzymka
Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Jej uczestnicy odnosili się do
duchowego i społecznego wymiaru integracji z UE.
Polska stoi przed wyzwaniem dołączenia się do jednoczącej się Europy, choć geograficznie i kulturowo w niej jesteśmy.
Członkostwo w Unii nie powinno być celem, ale narzędziem
do współpracy pomiędzy krajami i mieszkańcami kontynentu,
z poszanowaniem godności i dla dobra jednostki ludzkiej mówił do jej uczestników poseł Ireneusz Niewiarowski.
Ks. prof. Bogdan Koszel przemawiając do pielgrzymów zwracał uwagę z kolei na fakt, że podstawy integracji sięgają idei
chrześcijańskich, takich jak wieczysty pokój, sprawiedliwe rządy, i miłość bliźniego. Ich kultywowanie pozwoli na budowanie
struktur przełamujących wielowiekowe uprzedzenia.21
To było jedno z największych licheńskich spotkań. Konferencji towarzyszyło wiele imprez artystycznych oraz wystaw. Odbyły się występy orkiestr dętych, chórów, zespołów folklorystycznych. Zaprezentowały się m.in. Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” i Teatr Stacja „Szamocin”. Czynne byłe stoiska z wyrobami
20
21

Kaniewska G., III Krajowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich. „Gazeta Sołecka”
2001 nr 7, s. 12-15, 35.
Strubińska M., Jak się ma wieś, „Gazeta Sołecka”, nr 7, s. 35
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regionalnymi i polską tradycyjną żywnością. W wydarzeniach
organizowanych w Licheniu 27 i 28 maja uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób z całej Polski, w tym tylko we mszy niedzielnej około 25 tys. osób.22
Podczas sołtysowskich konferencji mówiono o tym, że następne lata powinny dla polskiej wsi stać się okresem intensywnej edukacji i przygotowań do egzystencji w europejskiej
rodzinie. Rząd przyjął program informowania społeczeństwa,
w tym kształcenia rolników, przedsiębiorców, nauczycieli
i działaczy samorządowych w zakresie praktycznej znajomości
zasad Wspólnej Polityki Rolnej oraz działania funduszy pomocowych. W to przedsięwzięcie zaangażowane zostały gminy, powiaty, szkoły wiejskie rolnicze, uniwersytety ludowe, ośrodki
doradztwa rolniczego i izby rolnicze oraz organizacje pozarządowe, takie jak stowarzyszenia sołtysów. Podsumowaniem każdej z konferencji były również publikacje przygotowane przez
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Stowarzyszenie, głównie na
łamach wydawanych czasopism, bardzo aktywnie uczestniczyło
w promocji nowych rozwiązań legislacyjnych będących realizacją „Paktu dla rolnictwa”.
22

Kaniewska G., Polska wieś – europejskie wyzwania. Mówimy jednym głosem, op. cit.
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I Krajowa Konferencja „Polska wieś – europejskie wyzwania”; Warszawa
10 lipca 2000 roku.

Regionalna Konferencja „Polska wieś – europejskie wyzwania”; Tarnów 28
września 2000 roku.
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Cykl konferencji „Polska wieś – europejskie wyzwania” podsumowano 26
maja 2001 r. w Licheniu podczas tradycyjnej pielgrzymki sołtysów i środowisk
wiejskich. Na zdjęciu (od lewej) ks. kustosz sanktuarium ks. Egeniusz Makulski, Jerzy Plewa, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski, ministrowie Artur Balazs,
Jacek Saryusz-Wolski, wojewoda Stanisław Tamm, premier Jerzy Buzek.

W wydarzeniach towarzyszących licheńskiemu podsumowaniu konferencji „Polska wieś – europejskie wyzwania” w 2001 r. – w wystawach, koncertach i prezentacjach dziedzictwa polskiej wsi uczestniczyło ponad kiladziesiąt tysięcy osób.
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KRAJOWE KONFERENCJE SOŁTYSÓW I ŚRODOWISK WIEJSKICH

Konferencjom z cyklu „Polska wieś – europejskie wyzwania” organizowanym przez krajowe Stowarzyszenie Sołtysów towarzyszyły liczne publikacje przybliżające szeroką problematykę integracji europejskiej w odniesieniu do obszarów wiejskich i rolnictwa.
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Spotkanie z przewodniczącym Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, posłem Waldym Dzikowskim, obok Ireneusz Niewiarowski i Franciszek
Sztuka, Licheń 2002 rok.

Członkowie Zarządu Głównego KSS (od lewej) Krystyna Żuraw, Antoni Rapacz, Maria Konarzewska, Stanisław Lawera podczas konferencji „Polska
wieś – europejskie wyzwania” organizowanej w Licheniu w maju 2003 roku.
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4. Bliżej Europy – działalność edukacyjna i szkoleniowa
wśród mieszkańców wsi.
Doświadczenia organizacyjne uzyskane podczas dużych regionalnych i krajowych konferencji oraz częstsze kontakty z instytucjami i organizacjami pracującymi dla wsi i rolnictwa procentowały coraz lepszym przygotowaniem kadr i działaczy KSS
oraz efektami w codziennym funkcjonowaniu stowarzyszeń regionalnych. Z roku na rok rosła liczba, jak i skala podejmowanych przedsięwzięć, wśród których u progu pierwszej dekady
XXI wieku dominowała zdecydowanie problematyka integracji
europejskiej.
Kolejne inicjatywy poświęcone tym zagadnieniom związane
były z powołaniem wyspecjalizowanej agendy KSS pod nazwą
EuroCentrum, która opracowała zestaw ulotek informacyjnych
prezentowanych w trakcie „Spotkań Europejskich”, organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana.23 Następnie przystąpiono do realizowanego z Polską Radą Ruchu
Europejskiego projektu „Eurobus”, adresowanego do młodzieży szkolnej, polegającego na organizacji mobilnych centrów informacyjnych.
Z kolei w zajęciach informacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych mieszkańców wsi uczestniczyli głównie rolnicy oraz
nauczyciele i samorządowcy. W 1999 roku, we współpracy
z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz dzięki wsparciu Fundacji Wspomagania Wsi został zrealizowany projekt „Europejska Wieś”, w którego ramach EuroCentrum przygotowało
m.in. publikację pod nazwą „Integracja – szkice europejskie”24.
W zakresie „Inicjatyw Proeuropejskich”, finansowanych z funduszu Phare, EuroCentrum zrealizowało projekty: „Europejska
Ścieżka” – adresowany do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów,
oraz „Europejska Edukacja Starostów” – zmierzający do zapoznania starostów z zagadnieniami integracji europejskiej. Projekt ten był też okazją do upamiętnienia 50 rocznicy deklaracji
Roberta Schumana i debaty o powinnościach stojących przed
przedstawicielami różnych narodów w kontekście budowania
zintegrowanej Europy.25
23
24
25

Europejska wieś, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 2, s. 33.
Tamże.
Raport z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w latach 1999-2002. Archiwum KSS.
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O związanych z tymi procesami zadaniach mówił prezes Ireneusz Niewiarowski w wywiadzie publikowanym z okazji dziesięciolecia zainicjowania ruchu stowarzyszeniowego sołtysów:
Sołtysowi jest łatwiej przekonać mieszkańców wsi, ponieważ obdarzyli go zaufaniem i pochodzi z tego środowiska.
Ma również autorytet, a wynika on z wiedzy informacji, jakimi dysponuje. Jeśli jest przekonany do różnych spraw i idei,
to wtedy łatwiej mu będzie mu przekonać innych.26
Autorytet zyskiwały też stowarzyszenia regionalne sołtysów
i ich ogólnopolska reprezentacja.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów otrzymało 11 listopada 2002 roku w Krakowie prestiżowe wyróżnienie w IV edycji konkursu „Pro Publico Bono”. W konkursie, ustanowionym
z inicjatywy prof. Jerzego Buzka, z okazji dziesięciolecia Odrodzenia Rzeczypospolitej, honorowane są najlepsze inicjatywy
obywatelskie.27 Wyróżnienie przyznano za projekt „Polska wieś
– europejskie wyzwania”, promujący „Pakt dla rolnictwa” oraz
polską wieś w kontekście integracji europejskiej. Natomiast
Koniński Bank Żywności, którego współzałożycielem było KSS
oraz Społeczno-kulturalne Stowarzyszenie Sołtysów województwa konińskiego i Towarzystwo Samorządowe, otrzymał nagrodę Fundacji im. Stefana Batorego i Deutssche Bank Polska S.A.
za: aktywność w realizowaniu lokalnej polityki społecznej
skierowanej do ludzi dotkniętych bezrobociem i ubóstwem
oraz za pozyskiwanie do programów rozdzielania żywności
wielkich rzesz wolontariuszy.28
Kolejnym etapem aktywności stowarzyszenia na forum ogólnopolskim stał się cykl konferencji zatytułowanych „Debaty
Wiejskie”. Pierwsza z takich debat odbyła się 24 maja 2003
roku w Koninie w przeddzień XI pielgrzymki sołtysów. Organizatorem było KSS, które w tym celu nawiązało współpracę
z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Zarówno
konferencja konińska, jak i następne spotkania z tego cyklu,
finansowane były ze środków unijnych.
W debacie zorganizowanej w Koninie uczestniczyła wiceminister rolnictwa Zofia Krzyżanowska oraz przedstawiciele Kra26
27
28
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Gala konkursu na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”
w 2002 r. w Krakowie z udziałem prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego.

Profesor Jerzy Buzek wręcza Ireneuszowi Niewiarowskiemu i Franciszkowi Sztuce wyróżnienie dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przyznane
przez kapitułę konkursu Pro Publico Bono za inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe związane z problematyką integracji europejskiej; Licheń 2003 r.
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jowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa oraz Fundacji
Wspomagania Wsi. Obecni sołtysi mieli okazję do zadawania
pytań ekspertom w nurtujących ich sprawach, związanych
głównie z funkcjonowaniem rynku rolnego po wejściu do Unii
Europejskiej. Podobne debaty w 2003 roku odbyły się jeszcze
w Białymstoku i w Jaśle. W ich przeprowadzeniu znaczący
udział miały regionalne stowarzyszenia sołtysów województw
podkarpackiego i podlaskiego.
Obok nurtu „europejskiego” Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, we współpracy ze stowarzyszeniami regionalnymi, kontynuowało swą codzienną organicznikowską działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy praktycznej przydatnej rolnikom i mieszkańcom wsi. Temu służyły m.in. szkolenia związane
z objaśnianiem zasad funkcjonowania izb rolniczych czy metod
współpracy organizacji pozarządowych i sektora publicznego29.
Natomiast w latach 2001-2003 w porozumieniu z Agencją
Własności Rolnej Skarbu Państwa zorganizowano cykl szkoleń przedstawiających zadania tej instytucji i aktualne przepisy
związane z obrotem ziemią rolniczą30. Podobne porozumienie
KSS zawarło również z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego31. Wspólne szkolenia prowadzone z udziałem przedstawicieli tej instytucji służyły objaśnianiu różnorodnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń
społecznych rolników, spraw rentowych i emerytalnych, a także
kwestii socjalnych czy zdrowotnych. Tym oraz innym interesującym rolników oraz mieszańców wsi zagadnieniom poświęcone były cykle artykułów informacyjnych i edukacyjnych realizowane z wieloma fundacjami i organizacjami pozarządowymi,
jak: Fundacja Wspomagania Wsi, Europejski Fundusz Rozwoju
Wsi Polskich Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja
im. Stefana Batorego, Fundusz Współpracy, Akademia Rozwoju
Edukacji, Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych.
29
30
31
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S prawozdanie z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 1999 r. (po 19 marca),
s. 1-2, Archiwum KSS.
Tamże, s. 2.
S prawozdanie z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2002 r., s. 6, Archiwum
KSS.
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Konferencja z cyklu „Debaty Wiejskie” z udziałem wiceminister rolnictwa
Zofii Krzyżanowskiej (z lewej), Konin 24 maja 2003 r.

Spotkanie z ministrem rolnictwa Adamem Tańskim (drugi z lewej), obok
Ireneusz Niewiarowski, Stanisław Lawera, Feliks Januchta, Licheń 25 maja
2003 roku.
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Tylko w latach 2002-2003 w seminariach i wykładach organizowanych przez KSS uczestniczyło od 1300 do 1600 sołtysów
rocznie.32 Przydatne inicjatywy szkoleniowe na swym terenie
podejmowały także stowarzyszenia regionalne. Na przykład w
województwie zielonogórskim, we współpracy z policją, sołtysi
zorganizowali cykl spotkań w powiatach i gminach poświęconych sprawom bezpieczeństwa publicznego33.
Przedmiotem inicjatyw regionalnych były również zagadnienia integracji europejskiej oraz związane z tym szanse dla wsi
i rolnictwa. Spośród działań i projektów poświęconych szeroko rozumianemu przygotowaniu polskiej wsi do integracji europejskiej warto wymienić cykl szkoleń dla rolników z terenu
województwa wielkopolskiego pn. „Twoje gospodarstwo w Unii
Europejskiej” czy spotkania informacyjno-szkoleniowe dla wójtów, starostów i burmistrzów oraz urzędników, radnych i sołtysów organizowane pod hasłem „Do integracji jeden krok”.
Wykłady i prelekcje dotyczące programów przedakcesyjnych
SAPARD oraz IACS we współpracy z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, organizowane były podczas Podlaskich Spotkań Sołtysów przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego.
Sołtysi Podkarpacia realizowali podobne działania podczas
Tarnowieckiego Forum Rolno-Spożywczego34. Na Podkarpaciu
dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje dla sołtysów
i samorządowców z cyklu „Polski Sołtys w UE”35. Regionalną
inicjatywą konińskiego stowarzyszenia, mającą na celu pozyskanie środków finansowych, był udział w programie „Doradztwo Rolnicze”.
Lubuskie stowarzyszenie zainicjowało projekt pn. „Każdy
sołtys w Internecie”, jako pierwsze w kraju, przybliżając swym
członkom sposoby wykorzystywania narzędzi informatycznych36.
32
33
34
35
36

Tamże, s. 9.
S prawozdanie z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2002 r., s. 7-9,
Archiwum KSS.
Lawera S., Podkarpacie powiększa swoje szeregi, „Gazeta Sołecka” 2001, nr 6, s. 6-7.
S prawozdanie z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2002 r., s. 6-13,
Archiwum KSS.
RG, Każdy sołtys w Internecie? „Gazeta Sołecka” 2001, nr 3, s. 4.
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Szeroki zakres działalności szkoleniowej oraz informacyjnej uruchomiły także stowarzyszenia sołtysów województw
lubuskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego czy wielkopolskiego.
W porozumieniu z Państwową Inspekcją Pracy w większości województw przeprowadzono szkolenia na temat bezpieczeństwa
i higieny pracy w rolnictwie.37
Stowarzyszenia sołtysów kontynuowały także rozpoczęte
wcześniej działania związane z promocją i popularyzacją wśród
mieszkańców wsi idei ubezpieczeń wzajemnych38.
Dość wspomnieć, że realizując różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty służące członkom zrzeszonych stowarzyszeń
i ich najbliższym środowiskom, zarząd KSS w czasie II kadencji (1998-2002) współpracował systematycznie z ponad dwudziestoma organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami
państwowymi39.
37
38
39

Zalewski A., Wielkopolscy rolnicy liderami poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie
indywidualnym, „Gazeta Sołecka” 2000, nr 9, s. 23.
Szad, Dlaczego warto się ubezpieczać w TUW, „Gazeta Sołecka” 2001, nr 5, s. 27.
I nformacja o działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – Organizacji Pożytku
Publicznego, Konin 2006 r, s. 2-3, Archiwum KSS.
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5. Umacnianie samorządności i społeczeństwa
obywatelskiego.
Niemal dokładnie dziesięć lat po rejestracji sądowej pierwszego w Polsce stowarzyszenia sołtysów, 22 października 2001
roku, w Koninie znów spotkali się animatorzy tamtych historycznych wydarzeń – sołtysi założyciele i działacze, biorący
w pracach nad tworzeniem własnej organizacji, osoby zasłużone
w umacnianiu jej prestiżu, wójtowie i burmistrzowie z gmin ówczesnego województwa konińskiego. Tym samym odbyła inauguracja obchodów rocznicowych, które w kolejnych miesiącach
i latach wiązały się także z jubileuszami innych regionalnych
i lokalnych organizacji sołtysowskich. Organizatorem uroczystości było Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów kontynuujące,
po 1999 roku, dorobek Stowarzyszenia Spłeczno-Kulturalnego
Sołtysów Województwa Konińskiego. Ważną częścią konińskiej
uroczystości było udekorowanie sołtysów odznakami honorowymi „Zasługi dla rolnictwa”, nadanymi przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Artura Balazsa. Wręczono je 59 osobom. Spotkanie sołtysów było również okazją do przekazania podziękowań na ręce biskupa Romana Andrzejewskiego za dotychczasową wieloletnią opiekę duszpasterską nad mieszkańcami wsi40.
– Ksiądz biskup Roman Andrzejewski jest naszym patronem,
doradcą i nauczycielem. Dziękujemy mu w imieniu wielkopolskiego oraz krajowego stowarzyszenia za pracę przez 10 lat
z całym ruchem sołtysowskim na rzecz polskiej wsi – powiedział prezes Ireneusz Niewiarowski.
Ksiądz biskup nie krył wzruszenia odpowiadając, że to, co
zostało zrobione w okresie przemian ustrojowych przez środowisko sołtysów jest jak ziarno rzucone w polską glebę.
– Jaka jest ziemia, jaki będzie plon, zależy od gospodarza,
który dba o swoje pole i odpowiednio je uprawia – mówił ksiądz
biskup do zebranych, dodając, iż stowarzyszenia sołtysów zawsze działały w trosce o polską wieś i jej mieszkańców.
Ireneusz Niewiarowski, przemawiając do zebranych przypomniał, że podjęcie inicjatywy sołtysów z byłego województwa
konińskiego stało się zaczynem ogólnopolskiego ruchu stowarzyszeń sołtysowskich w innych regionach kraju. Ruch ten
40

MaS, 10-lecie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, „Gazeta Sołecka” 2001, nr 11, s. 23.
121

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ SOŁTYSÓW W LATACH 1999-2004

przerodził się w kolejną inicjatywę, jaką było utworzenie federacji, a tym samym powołanie do życia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
O dorobku stowarzyszenia oraz jego początkach na łamach
„Gazety Sołeckiej” refleksjami dzielili się uczestnicy tamtych
wydarzeń41.
Jan Gebler, sołtys Marciszowa w gminie Kawęczyn: Ważne,
że sołtysi też się integrują, że mają w sobie chęć działania,
że przekonali się, iż w gromadzie łatwiej jest negocjować
i osiągnąć pożądany cel.
Ryszard Papierowski, sołtys Smulska w gminie Przykona:
Mieszkańcy wsi niezbyt chętnie akceptują partie polityczne,
a wobec tego należało znaleźć inną płaszczyznę porozumienia jednoczącą wokół wspólnych spraw. Ucieszyłem się bardzo, kiedy dowiedziałem się o podjętej przez ówczesnego senatora Ireneusza Niewiarowskiego inicjatywie działania na
rzecz społeczności wiejskiej za pośrednictwem jej demokratycznie wybranych przedstawicieli, czyli sołtysów. Uznałem,
że to jest bardzo dobry pomysł umożliwiający nie tylko integrację naszego środowiska, ale też mówienie o wspólnych
problemach na szerszym forum.
Marian Dertkowski, sołtys Posoki w gminie Przykona:
Z tamtego okresu szczególnie zapamiętałem tak wspaniałych
ludzi, jak senator Niewiarowski i pan Szewczyk, który był
sołtysem Grabowa i już niestety nie żyje. Nazwiska ulatują
z głowy, ale ważne, że znalazło się grono ludzi, którzy zawinęli rękawy i potrafili doprowadzić do tego, że mamy dzisiaj
w Polsce Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Tadeusz Ziarniak: sołtys Nieświastowa w gminie Kazimierz
Biskupi: Dla nas było ważne, że trzymamy się razem, przekonani, że podejmujemy pożyteczną inicjatywę, że chcemy
mieć wspólną organizację. W sprawowaniu funkcji sołtysa
pomaga świadomość, że człowiek nie jest sam, że za nim
stoi silne i coraz bardziej liczne stowarzyszenie.
Podsumowanie pierwszego dziesięciolecia ruchu stowarzyszeń sołeckich zbiegało się z przygotowaniami do kolejnych
wyborów samorządowych. Dziesięć lat to jednocześnie mało
i dużo, jeśli spojrzeć na to, co wydarzyło się w Polsce w ostat41

Strubińska M. (oprac.): Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów ma 10 lat, „Gazeta Sołecka”
2001, nr 7.
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niej dekadzie XX wieku. Niekwestionowany udział mieli w tym
ludzie wywodzący się z samorządu terytorialnego i nadal identyfikujący się z jego sprawami. W równym stopniu dotyczyło
to sołtysów, którzy bardzo szybko potrafili nie tylko powołać
do życia swoje reprezentacje na szczeblach gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym, ale też zbudować ich prestiż.
Przypomniano o tym nie bez satysfakcji podczas debaty towarzyszącej w 2002 roku X pielgrzymce do sanktuarium
w Licheniu. Dyskusję poświęconą tym razem problematyce samorządowej prowadzili Antoni Rapacz, Ireneusz Niewiarowski
i Waldy Dzikowski – poseł na Sejm, członek Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
– Samorząd ma za sobą dwanaście lat i są to dobre lata – powiedział otwierając debatę Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS.
– Sądzę, że bez jego odrodzenia w 1990 roku Polska dzisiaj
wyglądałaby znacznie gorzej, a nam byłoby trudniej żyć. Tym
niemniej trzeba w tym względzie jeszcze dużo zrobić, aby samorządy funkcjonowały lepiej42.
W stwierdzeniu „lepsze funkcjonowanie samorządów”, według
uczestniczących w debacie przedstawicieli KSS, zawierało się
również oczekiwanie spełnienia wszystkich postulatów stowarzyszenia, związanych z docenieniem sołectw oraz ich liderów przez
demokratycznie wybrane samorządy lokalne i włodarzy gmin.
Poseł Waldy Dzikowski zauważył natomiast, że od 1990 roku,
dzięki powstaniu samorządów, to właśnie lokalna społeczność
wzięła w swoje ręce trud zmian i odpowiedzialność za ich realizację. Nie zapobiegło to jednak, mimo szczerych chęci i zaangażowania władz lokalnych, powstawaniu również negatywnych
opinii o samorządzie wśród mieszkańców gmin. Coraz częściej
wynikały one z przeświadczenia, że mieszkańcy i tak mają mały
wpływ na decyzję rady, która spośród swojego grona wybierała wójta, burmistrza czy prezydenta miasta43. Sytuację tę, jak
podkreślano w dalszej części debaty, powinien zmienić wprowadzony wraz z kolejną kadencją władz samorządowych zapis
o bezpośrednim wyborze wójta czy burmistrza. Zwracano również uwagę, że o funkcjonowaniu oraz rozwoju gmin decydują
nie tylko demokratycznie wybrani wójtowie i burmistrzowie,
ale także dbałość o kompetencje ich apolitycznych kadr.
42
43

Kaniewska G. Wybierzmy najlepszych, „Gazeta Sołecka” 2002, nr 7 str. 4-5.
Tamże, s. 4.
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– Rządzić w gminie musi dobry gospodarz, a czy on będzie
bardziej, czy mniej wykształcony to już inna sprawa, dlatego
w tych wyborach największa odpowiedzialność spada na wyborców i o tym musimy pamiętać – tak przebieg licheńskiej
konferencji podsumował Bronisław Szczotka, sołtys wsi Rajcza
w powiecie żywieckim44.
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego pod
przewodnictwem Franciszka Sztuki za skuteczną metodę lobbowania w sprawach sołectwa i rozwoju wiejskiego, uznało regularne konsultacje z gospodarzami gmin i przedstawicielami
regionalnej administracji. W 2002 roku w Miłosławiu, podczas kolejnego z takich spotkań wójtów, przewodniczących rad
gmin z wielkopolskimi sołtysami, poruszono sprawy związane
z kwestią nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w zakresie jednostek pomocniczych, postulując między innymi wprowadzenie obowiązku ustalania diet dla sołtysów. Podnoszono
też sprawy odpowiedzialności cywilnej i bezpieczeństwa sołtysów związane z wykonywaniem powierzonych im przez gminy
obowiązków. Podczas tej dyskusji niejednokrotnie odwoływano
się do dobrych przykładów wzajemnego zrozumienia samorządowców i przedstawicieli stowarzyszeń sołeckich. Dzięki temu
w wielu gminach kwestie podnoszone w postulatach zaczęto regulować w sposób zadowalający sołtysów w ramach obowiązującego prawa45. Podkreślano również, że ważnym działaniem
z punktu widzenia interesów stowarzyszeń i liderów wiejskich
jest prezentacja dobrych praktyk samorządowych w odniesieniu do sołectw.
22 marca 2003 roku w Licheniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej stowarzyszenia Sołtysów, ważne nie tylko
w związku z podsumowaniem pracowitej i owocnej kadencji
stowarzyszenia. Na spotkanie przybył były premier Jerzy Buzek, członek kapituły nagrody „Pro Publico Bono”, który przed
rozpoczęciem obrad przekazał Krajowemu Stowarzyszeniu
Sołtysów wyróżnienie za realizację projektu „Polska wieś – europejskie wyzwania”.
– Stowarzyszenia sołtysów sfederowanych w KSS są wyjątkiem w skali kraju i zasługują na szczególną uwagę oraz wyróżnienie, ponieważ ogarniają swoją cenną działalnością całą
44
45

Tamże, s. 5.
Gilert R., Sołtys partnerem, „Gazeta Sołecka” 2002, nr 3, s. 30-31.
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Polskę46 – powiedział prof. Jerzy Buzek, składając gratulacje
stowarzyszeniu.
Podczas tych obrad podjęto również istotne decyzje wyznaczające nowe pola aktywności KSS oraz zaangażowania w umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. W dyskusji delegaci poruszali problemy związane z przepisami dotyczącymi działalności
sołtysów i sołectw, które pojawiły się po ostatnich zmianach w
ustawie o samorządzie gminnym. Niejasną nadal w wielu kwestiach sytuację prawną skomplikował zapis zabraniający sołtysowi, będącemu równocześnie radnym, zbierania podatków.
W drugiej części spotkania odbyły się wybory władz krajowych stowarzyszenia. Prezesem na trzecią kadencję został jednogłośnie wybrany Ireneusz Niewiarowski. Do zarządu weszli
również Stanisław Lawera, Franciszek Sztuka, Antoni Rapacz,
którym powierzono funkcję zastępców prezesa oraz Stanisław
Małachwiej – sekretarz, Stanisław Pełka – skarbnik, a członkiem zarządu został Feliks Januchta. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Wincenty Pawelczyk – przewodniczący, Maria Konarzewska – zastępca, Waldemar Małczyński – sekretarz oraz członkowie: Jan Gąska i Jan Bańkowski.
W dalszej części obrad Rada Krajowa podjęła decyzję o przystąpieniu KSS do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przyjęła również stanowisko w sprawie rozwoju
wsi opowiadając się za współpracą z lokalnymi partnerami, aby
w ten sposób zapewnić bezstronność polityczną i zaangażowanie podmiotów wiejskich.
Oczekujemy wsparcia państwa w tworzeniu polskiej platformy wiejskiej, która może odegrać ważną rolę w kraju
i skali europejskiej47 – napisano m.in. w przyjętym dokumencie.
Dyskusję o pożytku publicznym, zapoczątkowaną podczas
posiedzenia zamykającego trzecią kadencję stowarzyszenia,
podjęto ponownie 13 grudnia 2003 roku w trakcie posiedzenia Rady Krajowej KSS w Sobótce. Delegaci zwracali uwagę, że
1 stycznia 2004 roku wejdzie w życie nowa ustawa, która umożliwi oddanie 1-procenta podatku od dochodów i przekazanie
46
47

P
 rotokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Licheń, 22 marca
2003 r., Uchwała nr 02/2003 w sprawie wyboru Zarządu Głównego KSS. Archiwum KSS.
Tamże, Stanowisko Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z dnia 22 marca 2003 r.
w sprawie rozwoju wsi.
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go na rzecz organizacji działającej na rzecz ogółu społeczności. Dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów była to z jednej strony szansa na ożywienie oraganizacji pozarządowych,
a z drugiej - tworzyła warunki do ich tworzenia. By jednak
KSS stać się mogło organizacją pożytku publicznego, konieczne było dokonanie zmian w statucie, które delegaci przyjęli
w głosowaniu.48
Jak podkreślał Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS, stowarzyszenie mocno angażowało się w lobbowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dostrzegając
w niej olbrzymią szansę uaktywnienia wielu podmiotów i stowarzyszeń urzeczywistniających ideę społeczeństwa obywatelskiego. Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego stało się celem KSS.
O status organizacji pożytku publicznego od 1 stycznia 2004
roku miała prawo ubiegać się organizacja pozarządowa, która
prowadzi swą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną
sytuację życiową lub materialną w stosunku do reszty społeczeństwa (w odniesieniu do stowarzyszeń działalność może być
prowadzona również na rzecz członków), zapewniająca transparentność działalności merytorycznej i finansowej, posiadająca wewnętrzną kontrolę i sprawozdawczość. Takie warunki
KSS spełniało od dawna. Oprócz niewątpliwego prestiżu ze statusem OPP, wiązały się między innymi pewne ułatwienia finansowe, ważne dla aktywnie funkcjonującej organizacji.
Dlatego KSS podejmowało szkolenia i kampanie informacyjne służące zapoznaniu zrzeszonych stowarzyszeń z nowymi
przepisami i koniecznymi działaniami, które wiązały się m.in.
ze zmianami ich statutów.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspierało także wszelkie formy współdziałania organizacji działających na rzecz
wsi i rolnictwa. Wyrazem tego było aktywne uczestnictwo KSS
w Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, którego było współzałożycielem. To pierwsze ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi zostało powołane do życia
w 2002 roku. Organizacje uczestniczące w FAOW zadecydowały
o współdziałaniu na rzecz lepszego funkcjonowania polskiej wsi
48

P
 rotokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Sobótce z 13
grudnia 2003 r., Archiwum KSS.
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Wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej” w ramach projektu „Traktat pod
strzechy” finansowanego w ramach „Programu integracji europejskiej za
pośrednictwem organizacji pozarządowych”.
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w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian
na wsi, a także promowanie zrównoważonego rozwoju terenów
wiejskich.
Jednym z inicjatorów powołania forum był związany od lat
z KSS Bohdan Kamiński, który decyzją Rady Krajowej został oficjalnym przedstawicielem stowarzyszenia sołtysów w FAOW49.
Ocenie poddane zostało również zaangażowanie sołtysów
w kampanię referendalną w związku z akcesją do Unii Europejskiej. Władzom KSS zależało, aby stowarzyszenia lokalne możliwie jak najliczniej obsadziły „swoimi” ludźmi komisje wyborcze, podkreślając, że sołtysi powinni być obecni we wszystkich
wyborach i referendach organizowanych w Polsce.50
Podczas obrad w Sobótce przyjęto również uchwałę o powołaniu komitetu budowy pomnika-grobowca biskupa Romana
Andrzejewskiego, wielkiego przyjaciela sołtysów, który zmarł
nagle 7 lipca 2003 roku. W przyjętej rezolucji napisano:
Doceniając olbrzymie zasługi śp. ks. biskupa Romana Andrzejewskiego w procesie przemian zachodzących na polskiej wsi, jego osobiste zaangażowanie i duchową opiekę
nad Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów, widzimy potrzebę podziękowania za jego opiekę nad sołtysami i całą polską wsią w tych tak ciężkich latach. Chcąc zachować pamięć
o Nim dla potomnych, KSS postanawia podjąć inicjatywę powołania do życia komitetu budowy pomnika nagrobnego ks.
biskupa Romana Andrzejewskiego w ulubionym przez Niego
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu. Jako Krajowy Duszpasterz Rolników ks. bp Andrzejewski zawsze pamiętał, że wywodzi się ze wsi. Znał ciężką pracę rolników.
Był bardzo dumny ze swego ojca – rolnika i sołtysa.51
49
50
51

Tamże, s. 2.
Tamże, s. 3.
Tamże, Uchwała nr 07/2003 w sprawie zainicjowania budowy pomnika ks. bp. Romana
Andrzejewskiego.
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6. Wieś i sołectwo w zjednoczonej Europie.
W związku ze zbliżającym się referendum akcesyjnym rozbudzały się w społeczeństwie zarówno nadzieje, jak też niepokoje
i pytania, czy społeczeństwo polskie w wystarczający sposób
przygotowane zostało do tego, aby zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Te skrajne punkty widzenia i związane z nimi emocje
uwidaczniały się również podczas obrad Rady Krajowej KSS
połączonych z pielgrzymką sołtysów, które poprzedzały referendum akcesyjne, jak również w następnym roku przed pierwszymi wyborami do Parlamentu Europejskiego52.
To, jak silne były to obawy, uwidaczniała m.in. licheńska dyskusja sołtysów z udziałem ministra rolnictwa Adama Tańskiego, która odbyła się 25 maja 2003 roku. Powodem niepewności
mieszkańców wsi był fakt, iż nie dla wszystkich były jeszcze
w pełni jasne kwestie związane z akcesją, a na to nakładały się
liczne palące problemy polskiej wsi oraz trudna sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw.
– Przyjechałem tutaj nie po to, żeby agitować, czy uprawiać
propagandę pro unijną, miejsca święte nie powinny temu służyć, jednak po analizie wszystkich „za i przeciw” jestem zdecydowanie za tym, żeby w głosowaniu referendalnym powiedzieć
„tak”53 – mówił do sołtysów minister Adam Tański.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów również starało się takiej
propagandy unikać, zastępując ją rzeczową i konkretną dyskusją. Okazją ku temu były liczne programy informacyjne, adresowane dla rolników i mieszkańców wsi, realizowane z udziałem sfederowanych organizacji. Ich zadaniem było wyjaśnienie,
czym jest zjednoczona Europa oraz tego, jakie mechanizmy polityczne i ekonomiczne decydują o jej funkcjonowaniu, a także
przedstawienie możliwych przeobrażeń po akcesji, które wpływać będą na procesy gospodarcze i społeczne w Polsce.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów aktywnie uczestniczyło
w kampanii referendalnej dotyczącej przystąpienia Polski do
Unii Europejskiej, zachęcając mieszkańców wsi do udziału
w referendum. Telewizja Polska wyemitowała m.in. film promocyjny zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie
52
53

Kaniewska G., XI Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich, „Gazeta Sołecka”
2003, nr 7, s. 4-5.
Kaniewska G., Wiejska debata, „Gazeta Sołecka” 2003, nr 7, s. 32-33.
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z udziałem prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego. Angażowano się w organizację spotkań informacyjnych, wydawanie
i kolportaż publikacji, zgłaszano sołtysów do obwodowych komisji ds. referendum na terenie całego kraju.
W licznych artykułach, głównie na łamach „Gazety Sołeckiej”,
zwracano uwagę na wyzwania stojące przed polskim rolnictwem
w przededniu wejścia do Unii Europejskiej. Na to, że nasi producenci rolni będą musieli nie tylko w wielu dziedzinach współpracować, ale i konkurować z rolnikami unijnymi. Przestrzegano, że
farmerzy w Unii są dobrze zorganizowani, potrafią mądrze negocjować ceny i sprawnie poruszać się na jednolitym rynku. Polscy
rolnicy natomiast dopiero się uczą takiego działania. Mówiono
o potrzebie lepszego finansowania inwestycji rolniczych, zachęcano do korzystania z funduszu przedakcesyjnego SAPARD i podejmowania skutecznych rozwiązań organizacyjnych, w tym tworzenia grup producenckich. Podkreślano, że podstawową zasadą
w UE jest pomoc tym, którzy sami sobie chcą pomóc.
O tych sprawach przypominano także podczas spotkań towarzyszących dwunastej pielgrzymce sołtysów i środowisk wiejskich, która odbyła się 23 i 24 maja 2004 roku po raz pierwszy
w Polsce, będącej już pełnoprawnym członkiem zjednoczonej
Europy. Drugiego dnia przed rozpoczęciem mszy świętej przemawiał Ireneusz Niewiarowski.
– Szanowni pielgrzymi, pierwszego maja staliśmy się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej – mówił do zebranych
pielgrzymów prezes KSS. – Ten rozdział stwarza ogromne szanse dla naszego narodu, dla polskiej wsi. Nie jest on oczywiście
wolny od obaw i niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwa można
ominąć, tylko nie wolno się lękać. Człowiek lękliwy popełnia
błędy. Mądrością, roztropnością, mądrą pracą wygramy dla
Polski ten akt. Wygramy także dla Europy.54
– Pytanie, które przed nami dzisiaj stoi nie brzmi już: czy być
w Unii Europejskiej, tylko jak w niej być i wykorzystać wszystkie możliwości płynące z członkostwa Polski, a przede wszystkim szanse dla rozwoju polskiej wsi – przekonywał były minister ds. integracji europejskiej Jacek Saryusz-Wolski, który
był gościem spotkania otwartego towarzyszącego pielgrzymce
sołtysów.55
54
55

Tamże.
Tamże.
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Publikacje z serii „Biblioteczka Unijna” wydawanych w latach 2004-2005
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
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Było to istotne spotkanie, między innymi ze względu na zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego, które zaplanowano na 13 czerwca 2004 roku. Jacek Saryusz-Wolski podkreślał, jak ważne jest wybranie odpowiednich osób, odpowiednich
kandydatów do Europarlamentu, gdyż ich zadaniem będzie
walka z jednej strony o korzystne dla nas warunki członkostwa, z drugiej o właściwe zapisy w przygotowywanej Konstytucji Unii Europejskiej. Mówił o kompetencjach Parlamentu Europejskiego, uświadamiał sołtysom, że to właśnie w gestii tego
organu są decyzje o wysokości budżetu unijnego i jego przeznaczeniu. Głównym zadaniem polskich eurodeputowanych będzie
dbałość o to, czy zostanie on dostosowany do potrzeb rozwoju
polskiej infrastruktury, przedsiębiorczości i edukacji.
Stwierdził, że wynegocjowane warunki członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, nawet, jeśli nie spełniają wszystkich naszych oczekiwań (sołtysi byli niezadowoleni m.in. z dysproporcji w zakresie dopłat obszarowych pomiędzy krajami starej
i nowej Unii oraz odległej perspektywy ich wyrównania, a także
z siedmioletniego okresu oczekiwania na otwarcie się unijnych
rynków pracy dla Polaków), powinniśmy odpowiednio wykorzystać i przekształcić je w sukces.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów upatrywało tych szans
głównie w programach unijnych adresowanych do wsi i polskiego rolnictwa, angażując się w ich promocję, zarówno podczas
organizowanych spotkań i szkoleń dla mieszkańców wsi, jak
też poprzez liczne wydawnictwa i publikacje.
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7. Wzorce lokalnej aktywności.
W czerwcu 2004 roku Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów włączyło się w szeroko zakrojone działania informacyjno-szkoleniowe, dofinansowywane przez Fundację Fundusz Współpracy
ze środków Programu Agro-Info, związane z ideą odnowy wsi56.
Czym jest idea odnowy wsi? Jest koncepcją rozwoju obszarów wiejskich, zapoczątkowaną na przełomie lat 70. i 80. XX w.
w Niemczech i Austrii, w reakcji na nabrzmiewający wówczas
kryzys terenów wiejskich spowodowany przekształceniami
w sferze rolnictwa. Wiązało się to z likwidacją małych gospodarstw, uprzemysłowieniem produkcji rolnej oraz przemianami społeczno-gospodarczymi powodującymi utratę miejsc pracy na wsi na rzecz ośrodków miejskich.57
W Polsce odnowa wsi jest znana od 1997 roku dzięki opolskiemu programowi realizowanemu pod taką właśnie nazwą.58 Stał
się on największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych, upowszechniającym
zasadę oparcia rozwoju wsi o sporządzoną oddolnie sołecką
strategię – program odnowy wsi. Te rozwiązania spopularyzował
szerzej w kraju zorganizowany w 2002 roku I Polski Kongres Odnowy Wsi, w którym uczestniczyli również przedstawiciele KSS.59
Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia ludzi
na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest
społeczność lokalna60– tak o idei tej napisał Ryszard Wilczyński,
animator pionierskich projektów odnowy wsi oraz konkursu pod
nazwą „Pięknieje Wieś Opolska” podejmowanych w województwie opolskim. Kolejne podobne projekty regionalne podjęto
w województwie pomorskim (2001) i śląskim (2002).
Aktywności tej nie należy jednak mylić z działaniami realizowanymi pod nazwą „Odnowa wsi”, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, które
stały się przedsięwzięciami o charakterze raczej inwestycyjnym.
Natomiast tak zwana „mała odnowa wsi”, zapoczątkowana na
56
57
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59
60

Red., Odnowa wsi na nowych zasadach, „Gazeta Sołecka” 2004, nr 9, s. 21.
Idea odnowy wsi [dostęp 18 maja 2012 r.] www.kongres.odnowawsi.pl.
Tamże.
S prawozdanie z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2002 roku., s. 6.,
Archiwum KSS.
Idea Odnowy wsi, op.cit.
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Opolszczyźnie, służy przede wszystkim budowaniu partnerstwa
wiejsko-gminnego oraz tworzeniu systemów wsparcia dynamizującego oddolne inicjatywy różnego rodzaju grup i wspólnot
wiejskich.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów uznało, że należy popularyzować takie rozwiązania61. Postanowiono czynić to poprzez
szkolenia przybliżające metodę odnowy wsi, których finansowanie umożliwiały fundusze unijne. Przystąpiono do nich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Od czerwca do początku listopada 2004 roku zorganizowano tam 68 spotkań informacyjnych,
adresowanych do przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz wiejskich liderów, głównie sołtysów. Najpierw zostali
przeszkoleni trenerzy. Były to osoby posiadające doświadczenie
w pracy o podobnym charakterze, z reguły zajmujące się zawodowo doradztwem w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
Warsztaty dla trenerów prowadzili eksperci z zakresu odnowy
wsi, wśród nich Ryszard Wilczyński – twórca opolskiego programu odnowy wsi i Ryszard Kamiński – autor programu odnowy wsi w powiecie nakielskim. Trenerzy prowadzili następnie
spotkania informacyjne, na które zapraszani byli przedstawiciele urzędów gmin oraz sołtysi i inni liderzy wiejscy. W sumie
przeszkolono 2233 osoby z 81 powiatów i około 300 gmin62.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wydało także publikację
„Na wsi odnowa” pod redakcją Bohdana Kamińskiego. Publikacja przeznaczona została do nieodpłatnego rozdawania uczestnikom spotkań informacyjnych. Jej przygotowanie sfinansował
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a druk
opłacono ze środków Programu Agro-Info. Publikacja doczekała się kilku reedycji m.in. dzięki pomocy władz regionalnych
Mazowsza i Opolszczyzny63.
Środki pozyskiwane na realizację tych przedsięwzięć pochodziły z Sektorowego Programu Operacyjnego ‚„Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich”
i działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego”.
61 Kaniewska G., Co nam daje odnowa wsi? „Gazeta Sołecka” 2002, nr 8, s. 4-5.
62 
Informacja o działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2004 roku, s. 1, Archiwum KSS.
63 Kamiński B., Kamiński R., Wilczyński R., Na wsi odnowa, Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów, Konin 2004.
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KSS organizowało także szkolenia związane z tworzeniem sołeckich strategii rozwoju, niezbędnych do skutecznego złożenia
wniosku o pomoc finansową w ramach SPO. Na przeprowadzenie takich szkoleń zdecydowały się województwa: lubuskie,
podkarpackie, świętokrzyskie oraz podlaskie�.
Odnowa wsi, jak podkreślano w publikacjach KSS, wiąże się
ze zmianą dotychczasowego podejścia do jej rozwoju. Wsi nie
należy upodabniać do miasta. Trzeba natomiast eksponować
jej specyfikę – postępować tak, aby wieś pozostała sobą, jako
niezbędny i nie do zastąpienia zasób współczesnego społeczeństwa. Głównym celem odnowy jest nowe ukształtowanie warunków życia na wsi, by była ona miejscem pełnej samorealizacji
jednostki. W tym szczególną rolę odgrywa zachowanie i rozwój
tożsamości oraz wartości, które towarzyszą życiu na wsi. Odnowa opiera się na zaangażowaniu mieszkańców, którzy przyjmują odpowiedzialność za przyszłość obszarów wiejskich, organizując się, tworząc stowarzyszenie lub grupę odnowy wsi.64
Fundamentem procesu jest ustalenie przez lokalną społeczność programu odnowy – strategii rozwoju wsi. Kolejną zasadą
odnowy jest wykorzystanie lokalnych zasobów. W ten sposób
zapewniona jest oddolność procesu rozwojowego, który może
się rozwinąć poprzez autentyczne partnerstwo wsi (sołectwa)
i gminy. Wieś podejmuje się (w ramach inicjatywy obywatelskiej) realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, wnosząc swą
pracę oraz wkład rzeczowy i finansowy. Rolą gminy jest udzielenie społeczności lokalnej pomocy w urzeczywistnieniu sołeckiej
strategii rozwoju. Gmina tworzy system wsparcia, w tym finansowego, by gminna złotówka mogła być pomnożona poprzez
ludzkie zaangażowanie65.
64
65

Kasprzak A., Na wsi odnowa, „Gazeta Sołecka” 2004, nr 11, s. 30..
Kamiński B., Kamiński R., Wilczyński R., Na wsi odnowa, op. cit. s. 22.
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8. Przemiany w ruchu stowarzyszeń sołtysowskich;
bilans 10-lecia KSS.
„Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie” – głosi napis na
cokole pomnika wystawionego w hołdzie Polskim Sołtysom
w Wąchocku z inicjatywy Feliksa Januchty, prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Monument został odsłonięty
28 czerwca 2003 roku, a wykonany według projektu Sławomira
Micka i Stefana Maja. Stanął on na skwerze przed posterunkiem policji w Wąchocku66.
Pomnikowy sołtys siedzi skromnie na skrzynce. W jednej
ręce dzierży telefon komórkowy, a drugą rękę opiera na kole
od wozu. Obok skrzynki stoi teczka – sołtysowe biuro. Koło
jest nawiązaniem do jednego ze słynnych kawałów wąchockich
o wyborze sołtysa; puszczone z górki, w czyj dom trafi, tego
właściciel zostaje sołtysem.67
W Wąchocku rządzi teraz burmistrz, ale w nawiązaniu do tradycji, wybiera się tam też „sołtysa honorowego”. Wąchocki pomnik posłużył za wzór statuetki, którą każdego roku Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej wręcza osobom zasłużonym
dla stowarzyszenia, sołtysom i rolnikom w regionie.
Natomiast krajowe stowarzyszenie od 2003 roku nagradza
najlepszych sołtysów wyłonionych w plebiscycie „Gazety Sołeckiej”, organizowanym początkowo pod patronatem przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej Senatu RP, a następnie pod patronatem marszałka
Senatu.68
Jak po dziesięciu latach działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów odczytywano napis na wąchockim pomniku?
Jakie nowe możliwości działania dla swych środowisk zyskali
sołtysi? W wywiadzie udzielonym „Gazecie Sołeckiej” Ireneusz
Niewiarowski, prezes KSS tak odpowiadał na podobne pytania:
Problem sołectw i sołtysów na wsi, wcześniej w Polsce
był zupełnie niedostrzegany. Nawet ustawa samorządowa
z 1990 roku, która tyle dobrego przyniosła dla samorządu
i jak gdyby powołała go na nowo, nie zauważała problemów
sołectwa, czyli najniższej jednostki samorządowej. Również
66
67
68

Tamże, s. 90-94.
Gilert R., Wąchock ma sołtysa, „Gazeta Sołecka” 2003, nr 8, s. 10.
Tamże.
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ówczesne elity władzy nie przywiązywały odpowiedniej wagi
do spraw samorządu wiejskiego. Dopiero powstanie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i akcentowanie omawianych
problemów na forum Sejmu nadało im wymiar legislacyjny.
KSS wszędzie podkreślał, że sołtysi oraz sołectwo będące
jednostką pomocniczą nie są zauważani w prawie samorządowym. Powinni mieć znacznie większe uprawnienia i być
bardziej widoczni w samorządzie wiejskim. Kilka lat naszych starań dwukrotnie doprowadziło do pewnych zmian
legislacyjnych w ustawie samorządowej, chociaż oczywiście
nie jesteśmy w pełni z nich zadowoleni. Sołtysi muszą być
zapraszani na sesje rady gminnej i za udział w niej otrzymywać diety, sołectwa w budżecie gminy mogą mieć wydzielone pewne środki finansowe do swojej dyspozycji.69
Fakultatywność i uznaniowe stosowanie tych rozwiązań przez
gminy nie satysfakcjonowało jednak sołtysów, o czym rozmawiano 21 maja 2005 roku podczas XIII pielgrzymki w Licheniu
podczas spotkań mieszkańców wsi z ministrem Andrzejem Kowalskim oraz prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych Krzysztofem Ardanowskim pod hasłem „Rok po akcesji w rolnictwie
i na polskiej wsi”.
Minione 10-lecie stowarzyszenia było też okazją do podsumowań oraz oceny jego dorobku70.
Podczas uroczystego posiedzenia Rady Krajowej KSS związanego z obchodami X-lecia KSS, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przypomniał historię powstania oraz osiągnięcia stowarzyszenia. Następnie wiceminister rolnictwa Andrzej Kowalski
wręczył sołtysom i osobom wspierającym stowarzyszenia sołtysów 36 odznaczeń honorowych „Za zasługi dla rolnictwa”.
W związku z obchodami X-lecia KSS wystąpiono także do
urzędów wojewódzkich poszczególnych województw z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych dla osób zgłoszonych
przez stowarzyszenia sołtysów.
Sfederowane w KSS organizacje sołtysów działały wówczas
w czternastu województwach. Łącznie skupiały ponad dziesięć
69
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Iwanicka J., Sołtys roku 2003, „Gazeta Sołecka” 2004, nr 3, s. 5, 26-27.
P
 rotokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Licheń 21 maja
2005 roku., s. 1-2. Archiwum KSS.
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tysięcy członków71. To efekt postępującej konsolidacji stowarzyszeń sołtysowskich, która przybrała na sile po utworzeniu
samorządowych województw. W ten sposób zyskiwały one nowe
możliwości działania oraz sojuszników i partnerów, a także,
np. poprzez uczestnictwo swych przedstawicieli w komitetach
sterujących zajmujących się wdrażaniem regionalnych czy krajowych programów finansowanych z Unii Europejskiej, wpływ
na rozwój obszarów wiejskich. Do silnych i zintegrowanych już
w pierwszej dekadzie ruchu stowarzyszeń sołtysowskich regionów jak Wielkopolska (ton aktywności środowiska nadają na
tym terenie dwie organizacje: Wielkopolskie Stowarzyszenie
Sołtysów z siedzibą w Koninie oraz Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Miłosławiu) , Małopolska czy Świętokrzyskie dołączyli niebawem sołtysi Podkarpacia, Podlasia, a także województw; opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego czy zachodniopomorskiego.
Ich aktywność regionalna i lokalna stawała się coraz bogatsza
i różnorodniejsza.
Oprócz codziennej działalności, związanej z reprezentowaniem sołtysów wobec władz samorządowych, podejmowaniem
szkoleń oraz udostępnianiem różnego rodzaju informacji, stowarzyszenia stawały się animatorami różnorodnych wydarzeń
i spotkań.
Realizacja międzyregionalnych i wojewódzkich projektów, jak
„Sołectwo – partnerem samorządu”, uczestnictwo w takich projektach jak: „Nic o nas bez nas”, „Udział lokalnej społeczności w planowaniu rozwoju gminy”, „Współpraca gmin-sąsiadów
i ich mieszkańców na rzecz rozwoju” czy organizacja „Wielkopolskiego konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym” to
tylko niektóre przykłady podejmowanych w tym okresie działań na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
Niektóre stowarzyszenia przystąpiły do organizowania swoich
regionalnych pielgrzymek sołtysów. Inne nawiązały bądź poszerzały współpracę zagraniczną. Jeszcze inne podejmowały się
organizacji imprez środowiskowych – kulturalnych czy sportowych, jak biegowe Mistrzostwa Polski Sołtysów i Rad Sołeckich organizowane na dystansie 10 km w ramach Międzynaro71

P
 rotokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Licheń 21 maja
2005 roku., s. 1-2. Archiwum KSS.
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dowego Biegu Warciańskiego w Kole, zawody tenisa stołowego
w Miłosławiu czy turnieje sołtysów w Wąchocku. Wiązało się to
także z działaniami KSS na rzecz promowania zdrowego trybu
życia, m.in. podejmowanymi w ramach ogólnopolskiego projektu „Biegiem po zdrowie”, który uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Jego celem było propagowanie i zachęcanie do masowego uprawiania sportu wśród
przedstawicieli środowisk wiejskich, w tym sołtysów, wójtów,
burmistrzów, radnych na terenie całego kraju oraz zachęcanie
do aktywnego udziału w imprezach sportowych organizowanych przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Przy okazji podsumowań związanych z jubileuszem 10-lecia
KSS, rozgorzała dyskusja na temat zaangażowania politycznego
stowarzyszeń sołtysów. Pojawiły się wręcz propozycje zdyskontowania ich niewątpliwego dorobku m.in. poprzez tworzenie
komitetów wyborczych pod sołtysowskim szyldem.
– Nie organizowaliśmy się w stowarzyszenie, żeby startować
wyborach, popierać określone opcje polityczne albo organizować związki zawodowe – oponował Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS. – Powstaliśmy po to, żeby wzmocnić rolę i pozycję
sołectwa, a poprzez wzmocnienie pomóc polskiej wsi. Podzielilibyśmy się szybko, zamiast jednoczyć, bo przecież sołtysi działają w różnych partiach, mają różne poglądy polityczne72.

72

S prawozdanie z działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w 2005 roku, s.2,
Archiwum KSS.
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Prezesi regionalnych stowarzyszeń sołtysów podczas uroczystości 10-lecia KSS w Licheniu 2005 r.

140

PRZEMIANY W RUCHU STOWARZYSZEŃ SOŁTYSOWSKICH

Uroczystość poświęcenia ufundowanego przez sołtysów grobowca bp Romana Andrzejewskiego, (od lewej) bp Czesław Lewandowski, bp Bronisław
Dembowski, kustosz sanktuarium ks. Wiktor Gumienny; Licheń 2005 r.

W imieniu delegacji KSS wieniec składa Ireneusz Niewiarowski. Uczestnicy pielgrzymek sołtysów i środowisk wiejskich każdego roku odwiedzają
grób biskupa Romana Andrzejewskiego.
141

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZEŃ SOŁTYSÓW W LATACH 1999-2004

Ważnym źródłem informacji o działaniach regionalnych stowarzyszeń sołtysowskich są również wydawane przez nie czasopisma. Do najstarszych należy „Echo
Małopolski”, którego wydawcą jest Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
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V
Aktywni w zjednoczonej Europie.

P

romowanie działań służących odnowie wsi oraz wzmacnianie partnerstwa sołectwa i gminy – to obszary, w których najszybciej rozwijała się aktywność stowarzyszenia
na początku kolejnej dekady jego działalności. Samorządy różnych szczebli mogły teraz realizować wiele swoich zadań, pozyskując na to fundusze z Unii Europejskiej. Z tym wiązały się
efekty inicjowanych przeobrażeń cywilizacyjnych kraju. Przedstawiciele KSS znaleźli się w „oku cyklonu” tych zmian. Obserwowali, jak samorządy zagospodarowują fundusze unijne.
Uczestniczyli w pracach komitetów monitorujących wdrażanie
programów unijnych dla wsi i rolnictwa na szczeblu krajowym
oraz regionalnym. Codzienne ich zaangażowanie jednak związane było najbardziej z tym, co bezpośrednio dotyczyło pracy
sołtysów oraz sołectw – z przekazywaniem bieżących informacji
dotyczących finansowania oddolnych inicjatyw oraz możliwości rozwijania przedsiębiorczości na terenach wiejskich, upowszechnianiem wiedzy przydatnej w rozwiązywaniu różnego
rodzaju problemów społecznych czy wreszcie z lobbowaniem
w ośrodkach władzy w sprawach ważnych dla mieszkańców
sołectw. Taka aktywność sprawiała, że KSS i stowarzyszenia
regionalne poszerzały krąg podejmowanych zadań, stając się
wiarygodnym i coraz bardziej docenianym partnerem wszystkich szczebli samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.
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1. Rzecznicy odnowy wsi.
Polska potrzebuje wsi, jej bogactwa, jakim są ludzie, jej przestrzeni, przyrody i dziedzictwa kulturowego. Jak rozwijać
i unowocześniać wieś, zachowując to, co w niej najcenniejsze?
Jak ją unowocześniać, tworząc na wsi miejsca pracy i warunki
godnego życia. Jakie obowiązki i nowe funkcje w tych procesach należy wyznaczyć sołectwom i ich liderom? Te i podobne
kwestie szeroko rozumianej odnowy wsi po 2004 roku stawały
się coraz częściej podejmowanym wątkiem dyskusji inicjowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Tematy te podnoszono coraz obszerniej podczas licheńskich debat z udziałem
przedstawicieli środowisk wiejskich i administracji państwowej
czy w trakcie organizowanych w Senacie dorocznych spotkań
z udziałem laureatów konkursu „Sołtys Roku”.
Forum cyklicznych dyskusji na tematy związane z odnową
wsi stały się również zainicjowane przez KSS konferencje i seminaria organizowane dzięki przychylności dyrekcji Międzynarodowych Targów Poznańskich w trakcie dorocznych wystaw
rolniczych oraz innych wydarzeń.
Debaty te zapoczątkowane zostały podczas targów „Polagra”
w 2006 roku. Wówczas to po raz pierwszy sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, której tematem przewodnim była „Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe
inicjatywy”. W gronie prelegentów byli m.in.: wiceministrowie
rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i Marek Zagórski, prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz oraz dyrektor programu „Fundusz Współpracy” Marek Gąsiorowski oraz
Grzegorz Russak, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego1.
– Pamiętajmy, że odnowa wsi nigdy się nie kończy, bo świat
wciąż się zmienia, a taka ewolucja nieraz trwa kilkanaście lat
– przekonywał zebranych Ryszard Wilczyński, pełnomocnik
województwa opolskiego ds. programu odnowy wsi2.
Uczestnicy poznańskiego spotkania przyjęli dokument, w którym wskazali warunki konieczne do skutecznego zrealizowa1
2

G. Kaniewska: Odnowa wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy, Gazeta Sołecka 2006, nr 11,
s. 4-5, 30-31.
Tamże, s. 30-31.
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nia wszelkich przedsięwzięć związanych z odnową wsi3. Wśród
nich wymieniono prawidłowe stosowanie konstytucyjnej zasady
subsydiarności służące oddolnym inicjatywom i pełniejszemu
wykorzystaniu potencjału wsi przez samorządy terytorialne
wszystkich szczebli, a w szczególności przez samorząd gminy
przy wykorzystaniu metody odnowy wsi. Podkreślano potrzebę rzetelnego planowania, opartego na uczestnictwie i dobrej
informacji, w odniesieniu zarówno do elementów strategicznych, jak też do pojedynczych projektów angażujących lokalną
społeczność wsi. Mówiono o kluczowej funkcji systematycznej
edukacji obywatelskiej i społecznej, przygotowującej mieszkańców wsi do odpowiedzialności za dobro wspólne. Wspominano
o potrzebie budowania nowych wizji w oparciu o poszanowanie tradycji i praktyczne zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju. Odwoływano się do zasady wsparcia finansowego,
technicznego i organizacyjnego, które nie odbiera podmiotowości wiejskiej społeczności, lecz ją wspiera, tworząc zarazem coraz większe możliwości samodzielnego działania. Akcentowano konieczność stworzenia spójnego systemu współdziałania
administracji publicznej wszystkich szczebli, zgodnego z Białą
Księgą (European Goyernance) Unii Europejskiej oraz innymi
dokumentami zapewniającymi właściwe wykorzystanie metody
odnowy wsi w polityce regionalnej.
Kolejną konferencję poświęconą odnowie wsi zorganizowano
podczas targów „Farma 2007”. W trakcie obrad, zgromadzonym na sali sołtysom, członkom rad sołeckich, trenerom odnowy wsi przedstawiono zrealizowane z powodzeniem programy
z tego zakresu4.
W gronie prelegentów wystąpił Jan Krzysztof Ardanowski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
który zreferował dotychczasowe efekty polskiego członkostwa
w strukturach unijnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw
rolniczych.
– Mamy dziś wiele przykładów i doświadczeń z całej Polski,
że nasza wieś potrafi się samoorganizować i tworzyć społeczeństwo obywatelskie – podkreślił wiceminister Ardanowski5.
3
4
5

Tamże, s. 5.
G. Kaniewska: Na wsi odnowa, Gazeta Sołecka 2007, nr 10, s. 26-27.
Tamże, s. 26.
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Dyskutanci przypominali, że to Opolszczyzna jest pionierem
w dziedzinie odnowy wsi w naszym kraju, a opolskie praktyki są
promowane – także za sprawą Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – w innych województwach. Systematyczne upowszechnianie tych doświadczeń i dorobku spowodowało, że wiejskie
społeczności lokalne w innych regionach Polski przyjęły metodę odnowy wsi w swoich programach działania. Uznano, że jest
ona efektywną drogą rozwoju obszarów wiejskich i może być
treścią polityki regionalnej.6.
– Wstąpienie Polski do Unii oprócz korzyści niesie ze sobą
pewne zagrożenia, które są możliwe do przezwyciężenia pod
warunkiem zwiększonej aktywności środowisk wiejskich, na
których czele stoją sołtysi i inni liderzy – podkreślał Ireneusz
Niewiarowski7. Zagrożenia te wiązał z nazbyt inwestycyjnym
podejściem do unijnego wsparcia. A przecież fundusze pomocowe kiedyś się wyczerpią. Co potem? Dlatego należy również
uświadamiać samorządy, że aktywność mieszkańców wsi powinna być wspierana nie tylko funduszami unijnymi czy centralnymi, ale i tworzonymi w tym celu funduszami wsparcia na
poszczególnych szczeblach samorządowych.
Do spraw odnowy wsi powrócono po raz kolejny podczas seminarium zorganizowanego w trakcie poznańskich Targów Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich „Farma” w 2008
roku. Debatę przygotowało Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a patronem medialnym była „Gazeta Sołecka”.
Po raz kolejny gościem KSS był Ryszard Wilczyński, wojewoda
opolski, a zarazem wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia
Obszarów Wiejskich Odnowy Wsi. W swym wystąpieniu wyraził
obawę, że idea uczynienia z polskiej wsi szczególnego miejsca
do życia ma przed sobą jeszcze długą drogę. Zamiast odnowy
obserwujemy wielu gminach degradację wsi. Wskazywał biurokratyczne przyczyny takiego stanu rzeczy oraz słabości polskiego systemu samorządowego, który nie jest zbyt przychylny odnowie wsi. Mówca przekonywał, że taką sytuację może zmienić
wprowadzenie w życie funduszu sołeckiego. Pokazywał, że tylko
dwa regiony (województwa śląskie i opolskie) posiadają własne
6
7

Tamże, s. 26.
Tamże, s. 27.
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programy odnowy wsi, podczas gdy pozostałe w tym czasie „stoją i czekają w kolejce do unijnej kasy”. W programach funkcjonujących na Opolszczyźnie i Śląsku widoczne jest partnerstwo,
w którym udział biorą przedstawiciele władz lokalnych wraz
z liderami lokalnych społeczności. Takiej współpracy brakuje
w innych regionach8.
– Opracowaliśmy regionalny program odnowy wsi, który zakładał cztery fazy działań – informował Jerzy Motłoch dyrektor
Wydziału Terenów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. – Pierwsza z nich obejmowała cykl szkoleń aktywizujących. Kolejną był konkurs projektów związanych
z odnową wsi. Zasadniczą fazą był konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”, z kolei czwartą stanowiły działania uzupełniające. Finanse na realizację programu pochodziły z budżetu
województwa oraz były częściowo współfinansowane przez samorządy gminne9.
Seminarium zakończyło wystąpienie Ireneusza Niewiarowskiego, który zapoznał uczestników z aktualną wersją projektu
ustawy o funduszu sołeckim. Mówił o długiej i żmudnej drodze
dochodzenia do jej aktualnego kształtu. Aktywność i lobbing
parlamentarny KSS w tej sprawie trwały wiele lat. Wcześniej był
senacki projekt ustawy, zgłoszony w kadencji 2005-2007, który
miał małe szanse na przeforsowanie, gdyż nie wszystkie postulaty sołtysów odpowiadały realiom prawa. Dlatego należało
dążyć do przygotowania ustawy w takim kształcie, który zapewniał jej rychłe uchwalenie po to, aby fundusz sołecki wreszcie
powstał, a dopiero później głowić się nad usprawnieniem przyjętych rozwiązań10.
Na ostatnim etapie prac prezes KSS Ireneusz Niewiarowski,
wspólnie z sekretarzem zespołu do spraw decentralizacji Markiem Wójcikiem oraz Ryszardem Wilczyńskim, uczestniczył
w pracach zespołu, który wypracował tekst ustawy o funduszu
sołeckim, jako ustawy rządowej.
Do kwestii związanych z odnową wsi odnoszono się również
podczas debat towarzyszących licheńskim pielgrzymkom sołtysów. W trakcie rozmów podejmowanych podczas XV pielgrzymki podkreślano walory programów odnowy wsi wynikające
8 Kaczorowski A. W., Ruch oddolny czy unijna kasa?, Gazeta Sołecka 2008, nr 11, s. 4-5.
9 Tamże, s. 4.
10 Tamże, s. 5.
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z partnerstwa sołectwa i gminy11. Charakteryzując metodę odnowy wsi, akcentowano, że największym jej walorem jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnej. Wiążą się z tym
znaczniejsze i bardziej dalekosiężne korzyści, niż w samym tylko wybudowaniu kolejnej inwestycji na wsi.
– Na Opolszczyźnie odnowę wsi zaczęto z powodzeniem realizować dziesięć lat wcześniej bez żadnych pieniędzy unijnych,
motywując mieszkańców do działalności na rzecz swojej wsi
niewielkimi grantami z budżetu urzędu marszałkowskiego
w wysokości kilku tysięcy złotych – przypomniał Ireneusz Niewiarowski. – To zadziałało, ponieważ w tym programie najważniejszy był kapitał społeczny i skuteczne przywództwo wiejskich liderów.
Poruszając kwestię funduszu sołeckiego, prezes KSS wyraził zaniepokojenie tym, iż pewna część wójtów sprzeciwia się
tej ustawie, bojąc się rzekomego rozproszenia środków na poszczególne sołectwa. Apelował do sołtysów o lobbowanie na
rzecz tej ustawy. Zachęcał do przekonywania parlamentarzystów w regionach do głosowania za jej przyjęciem.
11

Kaniewska G., O czym dyskutowano w Licheniu?, Gazeta Sołecka 2007, nr 7, s. 26-27.

4 sołtysy – projekt pamiątkowej monety Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi
Kieleckiej.
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Podziękowania dla wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, niestrudzonego propagatora odnowy wsi od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów; Nysa, 25 kwietnia 2010 r.

Posiedzenie Rady Krajowej KSS w Nysie, 23-24 kwietnia 2010 r.
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Wiceministrowie rolnictwa Marek Zagórski i Jan Krzysztof Ardanowski
i prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych byli gośćmi konferencji „Odnowa
wsi. Dobre praktyki – nowe inicjatywy” zorganizowanej przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów podczas targów Polagra 2006 w Poznaniu.

Jan Broda, Patryk Węgierkiewicz, Ireneusz Niewiarowski podczas konferencji poświęconej funkcjonowaniu samorządu pomocniczego zorganizowanej przez Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa i KSS; Komorniki 2006 r.
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2. O Europie w regionach.
„Polska wieś aktywna w zjednoczonej Europie” – to temat
konferencji, która odbyła się 21 i 22 kwietnia 2006 roku podczas obrad Rady Krajowej KSS w Pogorzelicy w Zachodniopomorskiem12. Współorganizatorem obydwu wydarzeń był Zarząd
Stowarzyszenia Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich
Województwa Zachodniopomorskiego, a obradom przewodniczył prezes tej regionalnej organizacji – Grzegorz Mazur.
Konferencja była okazją do przedstawienia zebranym sołtysom programów, z których mogli pozyskać środki krajowe i zagraniczne na realizację przedsięwzięć w swoich środowiskach
lokalnych. Informacje te sołtysi mogli uzyskać bezpośrednio
od obecnych przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dowiedzieli się m.in., że w kolejnym unijnym budżecie
na lata 2007-2013 przewidzianych jest 16 miliardów euro do
pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
a także, na jakie priorytety i działania pieniądze te zostaną
rozdzielone. Rada Krajowa przyjęła natomiast uchwałę, dzięki
której możliwe było powołanie przy Krajowym Stowarzyszeniu
Sołtysów Ośrodka Informacji Europejskiej Sieci Agro-Info13.
Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy
z Fundacją Demokracji Lokalnej postanowiło włączyć się w aktywizację środowisk wiejskich w ramach projektu „Europejska
Akademia Sołtysa”. Został on podsumowany w trakcie konferencji, która odbyła się 28 listopada 2008 roku w Szczecinie.
„Europejska Akademia Sołtysa” funkcjonowała tylko na ternie
województwa zachodniopomorskiego. Projektem objęto 120
osób, w tym sołtysów i innych liderów wiejskich14.
Szkolenia w ramach „Akademii Sołtysa” miały charakter interaktywny. Jak zauważył Przemysław Fenrych, kierownik FRDL,
nie służyły one przekazywaniu książkowej wiedzy, ale raczej
inicjowaniu współpracy i wymiany poglądów z ludźmi, którzy
w praktyce tworzą społeczeństwo obywatelskie. W ramach aka12
13
14

P
 rotokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Pogorzelica,
22 kwietnia 2006 r., Archiwum KSS.
T
 amże, Uchwała w sprawie powołanie przy Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów Ośrodka
Informacji Europejskiej Sieci Agro-Info, Archiwum KSS.
Makuchowska A.: Zmieniają obraz wsi, Kurier Szczeciński 2008, nr 245, s.6.
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demii zrealizowano kilka mniejszych projektów, które zaprezentowano podczas szczecińskiej konferencji. Jednym z nich
był projekt pod nazwą „Aktywni wieśniacy”. Powstał on w wyniku powołania grupy partnerskiej. Stanowiło ją pięć sołectw:
Drzewica-Kłodzino, Czaplin Wielki, Konarzewo, Kamice, Długołęka oraz Jarszewo. Podstawą działań w ramach projektu było
wykorzystanie specyfiki poszczególnych sołectw. Na tej bazie
budowano tożsamość miejscowości i organizowano np. warsztaty rzeźby w drewnie (w Drzewicy) oraz wyrabianie stroików
z piór (w Czaplinie).
Zorganizowanie „Akademii Sołtysa” było możliwe między innymi dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Część pieniędzy pochodziła także
z budżetu państwa.
Uczestnicy projektu podkreślali podczas konferencji, że działalność społeczna jest jednym z najtrudniejszych obszarów
działalności. Dlatego ważne jest, aby sołtysi i lokalni liderzy
chcący działać na rzecz odnowy wsi, otrzymywali wsparcie nie
tylko na poziomie społecznym, ale przede wszystkim ze strony
samorządu lokalnego.
W lutym 2008 roku w Krakowie, podczas spotkania sołtysów czterech województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, rozmawiano o sytuacji rolnictwa
oraz sprawach związanych bezpośrednio z pracą sołtysów15.
Zjazd, któremu patronował metropolita krakowski kardynał
Stanisław Dziwisz, rozpoczął się od uroczystej mszy świętej
w Bazylice Mariackiej, której przewodniczył ks. bp Józef Guzdek. W homilii biskup podkreślił, że na sołtysach spoczywa
duża odpowiedzialność za losy wsi, bowiem oni są najbliżej
tych problemów i są reprezentantami tej części społeczeństwa
wobec władz lokalnych i innych partnerów.
Nastepnie w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się konferencja, na której z sołtysami spotkali się
przedstawiciele władz samorządowych czterech województw,
parlamentarzyści oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek
Sawicki. Dyskusję rozpoczął Antoni Rapacz, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, przedstawiając m.in. postula15

Kaniewska G., Spotkanie sołtysów w Krakowie, Gazeta Sołecka 2008, nr 6, s. 4-5.
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ty członków tej organizacji16. Domagali się oni zmian ustawowych, które gwarantowałyby im obligatoryjne przyznanie diet
za sprawowaną funkcję. Pojawiło się również żądanie usunięcia
sprzecznych przepisów, które utrudniały łączenie funkcji sołtysa i radnego. Podniesiono także kwestię przywrócenia sołectwom osobowości prawnej oraz ustanowienia dodatku do rent
i emerytur za pełnienie funkcji sołtysa.
Obecny na spotkaniu prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski poinformował zebranych o pracach nad ustawą o funduszu sołeckim, która ma stać się częścią
pakietu samorządowego przygotowywanego przez parlament.
Ustanowienie funduszu sołeckiego miało przyczynić się do uaktywnienia się wsi tak, aby sołtysi mogli stać się faktycznymi
gospodarzami na swoim terenie17.
Minister Marek Sawicki omówił z kolei działania resortu
zmierzające do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych.
Podkreślał, że 70 procent gospodarstw w Polsce nie jest dochodowych, co sytuuje nas bardzo niekorzystnie na tle unijnego
rolnictwa.
Jesienią 2008 roku sołtysi wschodnich regionów kraju mogli
się spotkać i zasięgnąć informacji o możliwościach pozyskania
środków finansowych w ramach programu Leader + oraz „Odnowa i rozwój wsi”. W tym celu zorganizowano pięć spotkań,
których inicjatorem było Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Ich
uczestnicy spotykali się w Krasnymstawie, Białej Podlaskiej,
Radzyniu Podlaskim, Zamościu oraz w Mełgwi18. Jak zauważył
w trakcie jednego z podsumowań Grzegorz Siwiński, cieszyły się
one dużą frekwencją, albowiem ich tematyka została specjalnie
dobrana tak, żeby mogła zainteresować środowiska wiejskie19.
Na przykład w trakcie spotkania w Mełgwi istotne informacje
dotyczące Leadera+ i odnowy wsi przekazali sołtysom swego
regionu przedstawiciele lubelskiego urzędu marszałkowskiego.
Zaprezentowali także możliwości uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach
2007-2013, w którym fundusze przeznaczone zostały między
innymi na poprawę konkurencyjności rolnictwa czy jakości ży16
17
18
19

Tamże, s. 4.
Tamże, s. 4.
Gadomski M., Lubelskie Spotkania sołtysów, Gazeta Sołecka 2008, nr 11, s. 3-4.
Tamże.
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cia. Najwięcej uwagi poświęcano działaniu „Odnowa i rozwój
wsi” wyrażając nadzieję, iż dużo w tym zakresie będą mogli zrobić sołtysi, którzy bardzo często są koordynatorami i inicjatorami rozwoju swoich miejscowości. Podkreślono, że „Odnowa
i rozwój wsi” daje ogromne pole do popisu dla osób kreatywnych. Bardzo często na wsiach są tacy zapaleńcy, ale brak środków finansowych nie pozwala im zrealizować planów. Z drugiej
strony nie zawsze mogli oni działać samodzielnie, bo o tym czy
danej wsi potrzebna jest taka czy inna inwestycja decydował
wójt gminy, niejednokrotnie wyłącznie zza biurka.
W dyskusji dotyczącej codziennej pracy sołtysów, wyrażano
nadzieje na rychłe uchwalenie ustawy o funduszu sołeckim.
Rozmawiano także o rentach i emeryturach dla sołtysów.
Na Mazowszu zorganizowano cykl spotkań w ramach projektu realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
pod nazwą „Fundusze Europejskie – skorzystajmy z tej szansy”. Zasadniczym celem projektu było podnoszenie skuteczności wykorzystywania pieniędzy unijnych w działaniach na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich. Przedsięwzięciu towarzyszyła
również publikacja autorstwa Ryszarda Kamińskiego, Zenona
Lewandowskiego i Andrzeja Olszewskiego wydana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Częścią projektu były spotkania z sołtysami i przedstawicielami wiejskich organizacji pozarządowych organizowane od
listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku w województwie
mazowieckim20. Odbyły się one m.in. w Piasecznie, Wołominie,
Legionowie i Grodzisku Mazowieckim. W tym ostatnim mieście
spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Grodziskiej, a obecnych było na nim kilkadziesiąt osób z terenów
kilku powiatów, w tym sochaczewskiego, pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego.
W trakcie seminarium Małgorzata Kramarz, prezes Fundacji
„Idealna Gmina”, na przykładzie jednej z gmin opolskich, mówiła, co można zrobić, pozyskując środki unijne. Zaprezentowała również jak przygotować plan odnowy wsi i jak pozyskać
na ten cel środki unijne. W trakcie dyskusji dziwiono się, że
sołectwo nie może być beneficjentem i nie może bezpośrednio
ubiegać się o dotacje. Tymczasem taką możliwość mają orga20

Kaczorowski A. W., Przepis na projekt, recepta na fundusz, Gazeta Sołecka 2009, nr 3,
s. 28-29.
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nizacje pozarządowe, dla których jednak poważną barierę stanowi konieczność zgromadzenia wkładu własnego w wysokości
jednej czwartej wartości inwestycji.
O swych dokonaniach w trakcie seminarium informowały
przedstawicielki Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, obejmującego gminy Bolimów, Puszcza Mariańska i Wiskitki. Przekonywały, że warto mieć własną organizację,
ponieważ ani rada sołecka, ani gmina nie są w stanie zrealizować wszystkich przedsięwzięć koniecznych dla odnowy wsi.
Podawały liczne przykłady aktywności mieszkańców integrujących wiejską społeczność. Powołano m.in. centrum agrobiznesu, zainicjowano budowę boisk, zorganizowano spływy kajakowe czy rajdy turystyczne.
Podczas spotkania w Grodzisku Mazowieckim dyskutowano
także o funduszu sołeckim. Mówiono np., że są gminy, gdzie
wójtowie obawiają się przyznania sołectwom funduszu, sadząc,
że w ten sposób mogą wypromować lokalnych liderów stanowiących konkurencję i zagrożenie wyborcze.

Pomnik Sołtysa w Wąchocku
autorstwa Stefana Maja
i Sławomira Micka odsłonięty
został 28 czerwca 2003 roku.
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Spotkanie sołtysów i samorządowców województw małopolskiego, śląskiego,
podkarpackiego i świętokrzyskiego w Krakowie, 10 lutego 2008 roku.

Wydawnictwa przybliżające problematykę europejską, adresowane do sołtysów i środowisk wiejskich.
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Spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w Licheniu podczas 17. pielgrzymki sołtysów i środowisk wiejskich; 31 maja 2009 roku.
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3. Z funduszem sołeckim.
Wdrożenie ustawy o funduszu sołeckim dawało jednostkom
pomocniczym samorządnych gmin ważny instrument kształtowania swego otoczenia i pobudzania obywatelskiej aktywności.
O taką możliwość stowarzyszenia sołtysów zabiegały od 15 lat.
Ustawa przyjęta została przez obie izby parlamentu na początku 2009 roku. Jej projekt przygotował rząd we współpracy
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Podpisana przez prezydenta zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia. Już w drugim roku
od uchwalenia ustawy niemal połowa gmin w Polsce wyraziła
zgodę na fundusze sołeckie na swoim terenie21.
Czym jest fundusz sołecki?
Najkrócej mówiąc, są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Dodatkową zachętą dla gmin do
wyodrębniania funduszu sołeckiego jest możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych wydatków z budżetu państwa.
Zwrot może wynieść 10, 20 lub 30 procent poniesionych kosztów, zależnie od zamożności gminy, która zdecydowała się wyodrębnić fundusz sołecki. Największy procentowo zwrot otrzymają gminy najbiedniejsze22.
Przed głosowaniem ustawy w Senacie Ireneusz Niewiarowski
tak uzasadniał wagę podejmowanej decyzji:
Ustawa o funduszu sołeckim może odegrać dużą rolę w życiu
wsi. Jest niezmiernie potrzebna i oczekiwana przez aktywne
środowiska działające na obszarach wiejskich. Wieś zawsze
różniła się od miasta, także relacjami pomiędzy mieszkańcami. Na wsi nikt nie był anonimowy, wszyscy się znali, wykonywali podobne zajęcia, rozumieli się wzajemnie. Radzono
sobie dzięki międzysąsiedzkiej pomocy nawet z klęskami żywiołowymi. Dziś wieś się zmienia, wymienione przeze mnie
cechy osłabły, niemniej jednak jeszcze są i można, bazując na
nich, coś budować. Dziś coraz więcej mieszkańców wsi pracuje poza rolnictwem, ponadto na wieś sprowadzają się osoby,
które pracują w mieście i bardzo często te osoby nie integrują
się ze społecznością wiejską. Rolnicy szukają szans dla swoich
21
22

Stalmach S., Połowa gmin chce funduszy sołeckich, Rzeczpospolita-Prawo, 27.07.2011 r.
P
 iękniejsza wieś! Fundusz Sołecki – poradnik, opracowanie – Departament AdministracjiPublicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009, s. 27.
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gospodarstw, zabiegają o środki europejskie. Na skutek tych
zjawisk i innych towarzyszących przemian grozi nam kryzys
obszarów wiejskich, między innymi wyludnienie wsi. Wieś potrzebuje rewitalizacji z zachowaniem jej własnej tożsamości,
musi pozostać sobą, jeżeli ma się w ogóle ostać. A żeby to się
stało, konieczne jest podniesienie jakości życia na wsi.
Narzędziem pomocnym w tym procesie będzie ustawa o funduszu sołeckim. Pomysł uruchomienia takiego wsparcia jak tu
przedstawione ma długą historię. Jako prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów już w 2001 roku proponowałem uruchomienie funduszu celowego, nie uzyskało to jednak poparcia.
Były też inne próby: w ubiegłym roku posłowie Platformy Obywatelskiej zgłosili projekt ustawy we współpracy z sołtysami
z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, na początku tej kadencji tenże projekt zgłosiłem w imieniu Zarządu Głównego
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Ustawa o funduszu sołeckim powstała dla mieszkańców
wsi, podnosi znaczenie sołectwa, wzmacnia też funkcję sołtysa. Jeśli dostrzega się zagrożenia, jakie stoją przed polską
wsią, trzeba też dostrzec sołtysa i jego zasługi, ale także potrzebę rozwinięcia możliwości działania. I na tej ważnej ustawie nie poprzestaniemy. Jest potrzeba zgłoszenia następnych
propozycji, i to nastąpi.23
Czy ustawa spełniła wszystkie oczekiwania jej inicjatorów?
W wywiadzie udzielonym „Gazecie Sołeckiej” Ireneusz Niewiarowski powiedział m.in.:
Oczywiście, jestem zadowolony, choć nasze pomysły
i postulaty szły dalej. Nastąpiło jednak zderzenie z rzeczywistością, to znaczy z obowiązującym prawem, którego nie można było zmienić, i to z różnych powodów; czy
to z braku czasu, czy też generalnie ze względu na istniejącą konstrukcję prawną ustaw o finansach publicznych, o finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, o zamówieniach publicznych czy nawet konstytucji.
Na przykład kilka lat temu, gdy rozpoczęła się dyskusja na
ten temat, oczekiwaliśmy, że fundusz sołecki będzie obligatoryjny. Napotkaliśmy wówczas na sprzeciw Związku Gmin
Wiejskich RP, ale również opinie legislatorów wskazywały,
23

Niewiarowski I., [Głos w dyskusji], stenogram z 28 posiedzenia Senatu w dniu 5 marca
2009 r.; [w:] www.senat.pl
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że ponieważ w konstytucji podstawową jednostką samorządu jest gmina, to wówczas skarga do Trybunału Konstytucyjnego (zresztą zapowiedziana) byłaby skuteczna. Wykonalibyśmy jedynie pusty gest i nic nie osiągnęli. Jeśli więc
uwzględni się te uwarunkowania, to jestem bardzo zadowolony, choć zapewne część osób, która się w tym dobrze nie
orientuje, uzna, że można było uzyskać więcej, lepiej, itd.
Już samo to, że mamy odrębną ustawę o funduszu sołeckim – a nie zapis w ustawie o samorządzie terytorialnym
– daje nam możliwości na przyszłość; możemy do tego później wracać, odwoływać się. Jest to także duże osiągnięcie,
jeśli chodzi o początek szerszego zauważenia problemów
mieszkańców wsi. Po dyskusji powinno to wywołać chęć
skonstruowania całego systemu wsparcia dla aktywnych
i ich wyszukiwania. Wiele elementów tego już funkcjonuje,
ale jest to nieskoordynowane, nie zawsze wykorzystywane,
a często też i niezrozumiałe. Fundusz sołecki jest cegiełką,
która została położona u fundamentu – w sołectwie, czyli
najbliżej każdego mieszkańca wsi.24
A jak przyjęły treść ustawy władze Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów?
Członkowie Rady Krajowej mieli okazję ustosunkować się 25
kwietnia 2009 roku w Pieczyskach w gminie Koronowo (województwo kujawsko-pomorskie).
Obradom przewodniczył Alfred Frydrychowicz, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cel
został osiągnięty – podkreślano w dyskusji. Formułowano jednak obawy, co do zasad i sposobów realizacji niektórych zapisów ustawowych.
W przyjętym stanowisku władze stowarzyszenia stwierdziły:
Rada Krajowa KSS z zadowoleniem wita uchwalenie ustawy o funduszu sołeckim. Czterdzieści tysięcy sołectw to potencjał dotychczas niedostatecznie wykorzystany. Występują
tu liczne problemy i bariery rozwoju. Polska wieś potrzebuje
warunków do budowy wysokiej jakości życia i ekonomicznego rozwoju z zachowaniem jej tożsamości. Dotychczas brak
było systemowego rozwiązania, które czyniłoby społeczności wiejskie podmiotem działań na rzecz ich lokalnego śro24

Kaczorowski A. W., Fundusz sołecki otwarciem na przyszłość [Rozmowa z Ireneuszem
Niewiarowskim], Gazeta Sołecka 2009, nr 4, s. 3, 11.
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dowiska. Wyrażamy nadzieję, że fundusz sołecki częściowo
wypełni tę lukę i pomoże własnymi silami we współpracy
z gminą rozwijać nasze wsie. Wszystko jednak zależy od ludzi, ustawa ich nie zastąpi. Apelujemy zatem do rad gmin,
do wójtów, burmistrzów, prezydentów, sołtysów i wszystkich
liderów wiejskich o podjęcie stosownych uchwał i aktywne
uczestnictwo w realizacji możliwości, które daje ta ustawa.25
W maju 2009 roku do sołtysów pielgrzymujących w Licheniu
przybył premier Donald Tusk.
Jego wizyta w sanktuarium rozpoczęła się od złożenia kwiatów
przed grobem ks. biskupa Romana Andrzejewskiego. Następnie premier wziął udział w spotkaniu otwartym z pielgrzymami.
W swej wypowiedzi odniósł się również do ustawy o funduszu
sołeckim, mówiąc, że inicjatywa rządu była spełnieniem obietnicy złożonej sołtysom przed dwoma laty. Wyraził nadzieję, że
fundusz da większe możliwości działania dla polepszenia sytuacji na wsi. Dodał także, że w sprawie funduszu sołeckiego nie
ma mowy o sukcesie jakiejkolwiek partii.
– Żeby stał się faktem, potrzebne było porozumienie wszystkich, a na końcu także wymagał podpisu prezydenta. Każdy
swoje dołożył, także Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wyprostowało parę błędnych ścieżek. A jak jest wspólny sukces, to
dzielmy się nim wszyscy razem. – podkreślił premier Donald
Tusk26.
Po spotkaniu, wraz innymi pielgrzymami, premier uczestniczył we mszy świętej sprawowanej przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.
– W ubiegłym roku modliliśmy się o fundusz sołecki, a teraz
o jego pomyślną realizację. – powiedział przed rozpoczęciem
nabożeństwa Ireneusz Niewiarowski.
We mszy uczestniczyli także parlamentarzyści: Jerzy Chróścikowski, przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Tomasz Nowak, poseł ziemi konińskiej. Z ramienia władz
wojewódzkich obecni byli wojewoda wielkopolski Piotr Florek
i marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak27.
25
26
27

S tanowisko Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów [w:] Protokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Pieczyskach w dniach 24-25
kwietnia 2009 r., Archiwum KSS.
Kaczorowski A. W., Premier u sołtysów w Licheniu, Gazeta Sołecka 2009, nr 6, s. 4-5.
Kaczorowski A. W., Odnowa wsi po wielkopolsku, Gazeta Sołecka 2009, nr 7, s. 3, 18.
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Kolejnego dnia dyskutowano „O odnowie wsi wielkopolskiej”
podczas roboczej części licheńskiej pielgrzymki z udziałem
marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka.
W trakcie obrad, Katarzyna Laskowska z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
zaprezentowała zebranym Krajową Sieć Obszarów Wiejskich,
która odtąd miała być nowym instrumentem wspomagającym
obszary wiejskie.
Następnie marszałek Marek Woźniak przedstawił perspektywy rozwoju wsi wielkopolskiej zaznaczając, że nie wszystkie
przedsięwzięcia da się zrealizować dzięki Programowi Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Koniecznym jest rozpoczęcie tzw. małej
odnowy wsi. Ta mała odnowa czy też odnowa sołecka ma za zadanie pobudzić aktywność środowisk wiejskich i uczynić z niej
stały mechanizm28. Wystąpienie marszałka ilustrowała prezentacja najciekawszych projektów zrealizowanych w Wielkopolsce
przygotowana przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Po raz kolejny w trakcie licheńskich debat pojawił się wątek
odnowy moralnej wsi, o czym mówił ks. Radosław Nowacki,
duszpasterz rolników diecezji włocławskiej. Zebrani przyjęli
także uchwałę z apelem do sołtysów i przedstawicieli władz samorządowych o wdrażanie funduszu sołeckiego.
Zainteresowanie jak najlepszym wykorzystaniem środków
przekazywanych przez gminy sołectwom już w pierwszym latach przeszło najśmielsze oczekiwania. Potwierdzało, że fundusz sołecki jest dobrym narzędziem aktywizacji społeczności
lokalnych. Wszędzie tam, gdzie rady gmin wyraziły zgodę na
fundusz sołecki, sołtysi, członkowie rad sołeckich i mieszkańcy wsi przeszli przyspieszone kursy samo edukacji dotyczące
kompetencji gmin oraz zakresu ich zadań. Kolejnymi korzyściami były więzi współpracy z organizacjami pozarządowymi
na wsi, dzięki ich wsparciu przez sołectwa, a także wyzwolenie
kolejnych pokładów aktywności społeczności wiejskich.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów postanowiło przybliżyć działania sołectw organizując wspólnie z redakcją „Przeglądu Konińskiego” konkurs „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa 2010” promujący pierwsze efekty wdrażania funduszu
sołeckiego, a także sylwetki najbardziej aktywnych sołtysów
28

Tamże, s. 18.
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i innych liderów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej29. Podczas uroczystości podsumowania drugiej
edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, która
odbyła się w miejskim ratuszu w Koninie, Ireneusz Niewiarowski zakomunikował, że w 2011 roku 54 procent polskich gmin
uchwaliło fundusz sołecki.
– Można powiedzieć, że szklanka jest do połowy pełna. Zależy
nam, aby była pełna w całości – mówił I. Niewiarowski podczas uroczystego wręczenia nagród. – Mamy nadzieję, że konkurs wpłynie na poprawę tej liczby. Dzisiejsi zwycięzcy powinni
być przekładem dla innych, zachęcać do tego typu inicjatyw, bo
w funduszu sołeckim najważniejszy jest kapitał ludzki i społeczny. I to właśnie braliśmy pod uwagę oceniając poszczególne
inicjatywy. Cieszę się, że z roku na rok wzrasta liczba sołectw,
które biorą udział w konkursie. Wśród tegorocznych zwycięzców mamy sołectwa, które wyremontowały świetlice czy wybudowały pomost, ale też zainstalowały monitoring wsi. Widać, że
skala pomysłów jak wykorzystać fundusz sołecki jest duża30.
W kolejnych latach konkurs, który stał się inicjatywą zapisaną
w planie działań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, rozszerzono na całą Wielkopolskę. Podobne
konkursy zainicjowano także w innych województwach, m.in.
opolskim, śląskim i łódzkim.
Na Mazowszu konkurs zainicjowały urzędy: wojewódzki
i marszałkowski, które wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń
Mazowieckich Leader, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Warszawie oraz „Gazetą Sołecką”, ogłosiły konkurs „Najaktywniejsze sołectwo”31.
O tym, jak zachęcać lokalne społeczności do dobrego gospodarowania się funduszem sołeckim i podejmowania korzystnych dla siebie inicjatyw rozmawiano m.in. we wrześniu 2009
roku w Otrębusach pod Warszawą podczas konferencji zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy ze Stowarzyszeniem Fundamenty Silnego Państwa oraz
Instytutem Zachodnim w Poznaniu zorganizowało konferencję
„Sołtys – fundamentem społeczeństwa obywatelskiego na wsi”.
Spotkanie było podsumowaniem projektu realizowanego przez
29
30
31

Sołecka Nike trafiła do Krzykos, [w:]www.niewiarowski.pl [dostęp z dnia 2 grudnia 2011 r.].
Tamże.
RG, Najaktywniejsze sołectwo, Gazeta Sołecka 2012, nr 5. s. 52.
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KSS pn. „Samorząd pomocniczy, jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi”. Zarówno projekt, jak i konferencja, stanowiły próbę uzupełniania luki w badaniach naukowych dotyczących postrzegania sołtysa i jego funkcji przez
mieszkańców wsi w kontekście współczesnych przemian32.
Przebieg badań omówił Patryk Węgierkiewicz ze Stowarzyszenia – Fundamenty Silnego Państwa. Przeprowadzono je na podstawie 1000 ankiet rozprowadzonych wśród mieszkańców wsi.
Na pytania kwestionariuszowe odpowiedziało także 20 sołtysów. Zarówno mieszkańcy wsi, jak i sołtysi, zostali wytypowani
z dziesięciu losowo wybranych gmin wiejskich z różnych części
Polski.
Badania pokazały, że funkcja sołtysa zawiera ogromny potencjał, który niestety w dużej mierze pozostaje nadal niewykorzystany. Funkcję tę trzeba wzmocnić prawnie i finansowo oraz
wypełnić treścią.
– Jest to solidny fundament, na którym można budować wiejską samorządność. Musi być przez mieszkańców wsi kojarzona
z czymś więcej niż inkaso lokalnych podatków – podkreślał
prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. – Sołtysi bardzo często są
lokalnymi liderami, którzy tworzą kapitał społeczny w swoich
sołectwach. Dlatego nad funkcją sołtysa należy się zastanowić
w szerszym kontekście mechanizmów budowy mechanizmów
budowy lokalnych więzi, wyzwalania oddolnej inicjatywy
i współpracy na rzecz własnego środowiska.33
Podczas spotkania dyskutowano także nad praktycznymi rozwiązaniami mogącymi przyczynić się do wzmocnienia pozycji
sołtysa. Jak zauważyła redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej”
Joanna Iwanicka, taką funkcję spełnia przyjęta w 2009 roku
ustawa o funduszu sołeckim, która może nauczyć sołtysów
praktycznego i ekonomicznego myślenia w kategoriach budżetowych.
– Sołectwa powinny mieć prawo przeprowadzania zbiórek publicznych oraz aplikowania o środki zewnętrzne na podobnych
zasadach jak organizacje pozarządowe – mówił Marek Wójcik,
sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich. Postulował on
także wprowadzenie obowiązku uzyskania przez lokalny sa32
33

Matysiak I., Sołtys – fundament społeczeństwa obywatelskiego na wsi, Gazeta Sołecka
2009, nr 10, s. 26-27.
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morząd opinii sołtysów dotyczących przede wszystkim decyzji
strategicznych dla gminy, jak choćby planu zagospodarowania
przestrzennego34.
Ustawa o funduszu sołeckim była symbolicznym i realnym
ukoronowaniem działań całego piętnastolecia działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Jubileusz ten obchodzony był 25 listopada 2009 roku w Poznaniu podczas dorocznej konferencji towarzyszącej targom
„Gmina 2009” i „Poleko”. Prezes Międzynarodowych Targów
Poznańskich Andrzej Byrt z okazji jubileuszu podziękował za
długoletnią współpracę Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
z MTP, wręczając prezesowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu pamiątkową statuetkę35.
Spotkaniu jubileuszowemu patronował marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, który w trakcie konferencji mówił o dokonaniach KSS dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Uroczystość stała się okazją dla uhonorowania okolicznościowymi dyplomami osób i firm związanych i współpracujących
przez minione piętnaście lat z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów. Z rąk prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego wyróżnienia otrzymali: Marek Woźniak, Joanna Iwanicka, Zdzisław
Iwanicki, Bohdan Kamiński, Ryszard Wilczyński, Marek Wójcik, Tomasz Nuszkiewicz, Piotr Szefliński oraz ks. Eugeniusz
Makulski. W gronie wyróżnionych firm i instytucji znalazły
się: Bank Gospodarki Żywnościowej, Polkomtel S.A., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi,
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW36.
W dalszej części konferencji przygotowanej przez Stowarzyszenie - Fundamenty Silnego Państwa, omawiano zagadnienia
z zakresu historii i socjologii, dotyczące roli samorządu pomocniczego w zakresie społeczeństwa obywatelskiego na wsi.
Wojewoda opolski Ryszard Wilczyński z okazji jubileuszu
KSS w liście adresowanym do prezesa stowarzyszenia napisał:
34
35
36
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Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych w kraju o dorobku i zakresie działania na obszarach wiejskich absolutnie szczególnym. Wymienić trzeba kształcenie, w osobach sołtysów,
liderów społeczności wiejskich, prace na rzecz wzmocnienia
sołectw, jako jednostek pomocniczych gmin, zaangażowanie w upowszechnienie i wdrażanie programów odnowy wsi,
a ostatnio uczestnictwo w pracach nad ustawą o funduszu
sołeckim.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest organizacją, w której społeczności wiejskie, jak również osoby i instytucje zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, mają orędownika w dążeniu do upodmiotowienia sołectw, uczynienia z nich
autentycznie samorządowych jednostek, zdolnych do kreowania i realizacji własnych koncepcji rozwojowych z woli
mieszkańców, poprzez mieszkańców i dla mieszkańców.
W Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów znalazłem partnera
i sojusznika dla upowszechniania odnowy wsi, którą wspólnie uznajemy za kluczową metodę rozwojową dla obszarów
wiejskich w Polsce. 37
37

R. Wilczyński, Do prezesa KSS I. Niewiarowskiego, [w:] Gołdyn P., Rzeczpospolita
sołecka, Konin 2010, s. 264-265.

Uroczyste obchody 15-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów na
Rynku Głównym w Krakowie; 7 lipca 2009 roku.
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Publikacje dotyczące metody odnowy wsi i funduszu sołeckiego wydane
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w latach 2008-2010.
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Stanowisko rządu w sprawie funduszu sołeckiego prezentował w Senacie
Tomasz Siemoniak sekretarz stanu w Mnisterstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, 13 marca 2011 roku.

Senator Ireneusz Niewiarowski w trakcie wystąpienia w Senacie podczas
debaty nad nowelizacją ustawy o funduszu sołeckim, 13 marca 2011 roku.
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Podsumowanie drugiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” zorganizowanej przez Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów i Wydawnictwo „Przegląd Koniński”, które odbyło się w konińskim ratuszu 13 marca 2011
roku.
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Bp Wiesław Alojzy Mering, duszpasterz diecezji włocławskiej wielokrotnie
był obecny w Licheniu podczas dorocznych pielgrzymek sołtysów i środowisk wiejskich.
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4. O wiejskiej przyszłości.
Na czym polega efektywne gospodarowanie wiejską Polską?
Jak wykorzystujemy fundusze unijne na obszarach wiejskich?
Co robić, aby jak najlepiej spożytkować potencjał społeczności
lokalnych i wioskowych wspólnot? – to pytania, które znalazły
się w tematach spotkań i dyskusji towarzyszących ogólnopolskiej pielgrzymce do sanktuarium w Licheniu, zorganizowanej
w dniach 28-29 maja 2011 roku przez Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów.
Pod hasłem „Wiejska Polska” w hotelu „Magda” w Licheniu
odbyła się konferencja dla sołtysów – uczestników pielgrzymki.
Czym jest wiejska Polska?
„Wiejska Polska – to Polska, w której żyjemy. Tu przeżywamy naszą codzienność, troszczymy się o przyszłość” – możemy
przeczytać w deklaracji wręczanej uczestnikom konferencji38.
A jak sobie wyobrażamy naszą wiejską Polskę?
Ma dobrze funkcjonować dzięki przyjaznemu prawu, pomocniczości urzędów, instytucjonalnemu i programowemu wsparciu obywatelskich inicjatyw, doskonaleniu kadr, dialogowi oraz
partnerstwu. Ma być krainą ludzi wykształconych; dostatnią,
zadbaną, uśmiechniętą, bezpieczną i solidarną. Taki obraz wyłaniał się ożywionej licheńskiej debaty. Taką wiejską Polskę
promowano podczas majowego spotkania sołtysów.
Prezes KSS senator Ireneusz Niewiarowski przypomniał, że
na podobnych spotkaniach w Licheniu sołtysi przygotowywali
się do referendum akcesyjnego i do wejścia w struktury Unii
Europejskiej, a następnie uczyli się, jak korzystać ze środków
unijnych, by budować wspólnoty wiejskie.
Spotkanie „Wiejska Polska w odniesieniu do PROW 20072013” to pierwsze spotkanie środowisk wiejskich z całego kraju organizowane pod takim hasłem – napisano we wstępie do
zbioru materiałów pokonferencyjnych – przeprowadzone w formule zakładającej różnorodność przedstawianych punktów widzenia na tle europejskich wytycznych dla rozwoju obszarów
wiejskich. Pierwsze – bo założeniem organizatorów jest kontynuacja tego projektu w formie dorocznego cyklu spotkań.
Pierwsze – bo po raz pierwszy nastąpiło w tej formule spotkanie
38

D
 eklaracja uczestników konferencji Licheń 29 maja 2011, [w:] www.niewiarowski.pl
[dostęp z dnia 20 maja 2012 r.].
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środowisk wiejskich z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorzy mają także nadzieję, że to spotkanie pozwoli na
ukształtowanie trwałej formuły „współgospodarzenia” wiejską
Polską, w której zasadnicze role przypadną najstarszemu funkcjonariuszowi publicznemu w państwie – sołtysowi oraz najwyższemu urzędowi w państwie – prezydentowi39.
Debata, którą przygotował i prowadził Bohdan Kamiński,
miała posłużyć wypracowaniu propozycji i uwag na temat funkcjonowania sołectw i mechanizmów wsparcia wsi. Wszyscy jej
uczestnicy otrzymali symboliczne paszporty do „Rzeczpospolitej wiejskiej”.
Jednym z pierwszych dyskutantów, który odniósł się do problemów wiejskiej Polski był socjolog, dr Andrzej Hałasiewicz
z Kancelarii Prezydenta. Według niego wieś stanowi niezwykle ważną część kraju, lecz zwrócił również uwagę na fakt, iż
obecnie potrzebna jest lepsza definicja wiejskości. Uzasadnił
to porównując dwie miejscowości: wieś gminną Kozy w powiecie bielskim, liczącą 12 tysięcy mieszkańców z Wyśmierzycami
w powiecie białobrzeskim – najmniejszym miastem w Polsce,
w którym mieszka tylko 900 osób. Dlatego innego traktowania,
chociażby przy udzielaniu pomocy oświatowej, wymagają dziś
gminy sąsiadujące z dużymi metropoliami, a innego małe gminy wiejskie o rozproszonej zabudowie i niewielkim potencjale
gospodarczym. Dr Hałasiewicz stwierdził, że kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu do obszaru wiejskiego powinny
być gęstość zaludnienia i oddalenie od centrów miejskich40.
Prelegent podkreślał, że wieś polska dysponuje niezwykłym
bogactwem zasobów, na które składają się ludzie, kultura, środowisko i infrastruktura. Wieś jednak coraz szybciej zmienia
się, do czego przyczynia się efektywne wykorzystanie środków
unijnych przez rolników. Dlatego mówienie, że wieś to rolnictwo, jest przebrzmiałym stereotypem. Generalnie świat staje się
bardziej miejski. Chociaż w Polsce ostatnio przybywa ludzi na
wsi, ta jednak przestaje być rolnicza. Tylko jedna trzecia mieszkańców wsi związana jest z gospodarstwem rolnym, a niewiele
ponad 10 procent utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa. W tej sytuacji instrumenty polityki państwa powinny być dopasowane
39
40
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 iejska Polska w odniesieniu do PROW 2007-2013, Licheń, 28-29 maja 2011, Krajowe
Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2011, s. 3.
Kaczorowski A. W., Prezydent u sołtysów w Licheniu, Gazeta Sołecka 2011, nr 6, s. 3, 8.
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do wiejskiego zróżnicowania, a zamiast programów na szczeblu
krajowym trzeba tworzyć regionalne programy rozwoju.
Wieś korzysta dziś z różnych mechanizmów wsparcia, takich
jak: fundusz sołecki, programy „Leader” czy „Odnowa wsi”, a w
projektowanej prezydenckiej ustawie samorządowej przewiduje się utworzenie funduszu inicjatyw lokalnych. Właściwe wykorzystanie tej pomocy wymaga dobrego przygotowania wiejskich
liderów. Wieś powinna dołączyć także do społeczeństwa informatycznego, ale do tego potrzebna jest lepsza infrastruktura.
Dobre rządzenie się powinno polegać na dostrzeganiu potencjału i pełnym wykorzystaniu bogactwa polskiej wsi.
Dr Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich alarmował, że program Leader, który był w Europie
dramatyczną próbą powstrzymania niekorzystnych procesów
rozwojowych w odniesieniu do wsi, w Polsce niestety został wykorzystany również jako źródło finansowania innych przedsięwzięć. Wprawdzie powstało u nas 336 Lokalnych Grup Działania (najwięcej w UE), w tym aż 200 w ciągu kilku miesięcy
2008 roku, ale w większości są to struktury utworzone jedynie
w celu wykorzystania oferowanych w PROW na lata 2007-2013
środków finansowych. Według prelegenta Leader powinien być
lepiej przystosowany do budowy kapitału społecznego i pozbawiony biurokracji, która trwoni entuzjazm. Potrzeba jeszcze
więcej działań oddolnych, autentycznego, a niepozorowanego
partnerstwa sektorów: publicznego, rynkowego i pozarządowego. Tylko grupy lokalnych pasjonatów „idealistów” usiłują naprawdę coś robić w skrajnie nieprzychylnym środowisku biurokratycznym41.
Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski stwierdził, że bez odnowy
wsi, rozumianej, jako oddolne działanie na rzecz jej rewitalizacji, obszarom wiejskim grozi wyludnienie albo przekształcenie w małe miasta. Dlatego potrzebny jest zintegrowany system
wsparcia, który służyłby wzmocnieniu kapitału społecznego
i zachowaniu walorów wsi. Jednym z jego elementów powinien
być fundusz sołecki, który przyjęła jednak tylko połowa gmin
w kraju – najwięcej na Opolszczyźnie (blisko 80 proc.) i Podkarpaciu (około 70 proc.), a najmniej na Podlasiu (35 proc.).
Dlatego niezbędna jest informacja związana z możliwościami,
41
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 iejska Polska w odniesieniu do PROW 2007-2013, Licheń, 28-29 maja 2011, op. cit., s.
21-25.

174

O WIEJSKIEJ PRZYSZŁOŚCI

jakie stwarza fundusz sołecki. Wymaga to promocji dobrych
praktyk i związanej z tym edukacji społecznej42.
Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, prezentując
uczestnikom konferencji program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, za sukces uznała upowszechnienie na wsi wychowania przedszkolnego. W ciągu ostatnich trzech lat liczba
miejsc w przedszkolach wiejskich podwoiła się. Z kolei przedstawiając programy wspierające oświatę i edukację szkolną na
wsi, szefowa resortu edukacji za kolejne wyzwanie uznała konieczność unowocześnienia kształcenia ustawicznego43.
O praktycznych działaniach podejmowanych w tym zakresie
przez Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” z siedzibą
w Korzeczniku w gminie Kłodawa, opowiedziała Maria Nowak.
Natomiast Włodzimierz Fraszczyk, wójt gminy Olszówka mówił z kolei o swoich pozytywnych doświadczeniach z funduszem
sołeckim.44 Ocenie programu Leader poświęcone było wystąpienie Piotr Szczepański, prezesa Fundacji Wspomagania Wsi,
który dowodził, że dotychczasowe doświadczenia w realizacji
programu odbiegają zasadniczo od oczekiwań wsi. O tym, co
będzie realizowane, decydują urzędy marszałkowskie, a ponad
połowa lokalnych grup działania to nie są wcale partnerstwa,
gdyż przeważają w nich samorządy. Dla organizacji pozarządowych o statusie pożytku publicznego na wsi istnieją wciąż
bariery nie do przebrnięcia. Są nimi skomplikowane procedury, konieczność zatrudnienia księgowego, a w dodatku trzeba
mieć wkład własny, by móc zostać beneficjentem. W tej sytuacji
pieniądze dla obszarów wiejskich przejmują inni, którzy takie
wkłady mają.
Zaprezentowano także konkretne przykłady efektów działalności organizacji pozarządowych w środowiskach wiejskich.
Doświadczeniami z 10 lat działalności Stowarzyszenia „Inkubator Przedsiębiorczości” podzieliła się Katarzyna Lipowiec ze
Świecia, a Łukasz Stankiewicz przedstawił Spółdzielnię Socjalną „Wspólnota z Mroczy.
Janusz Kosiński, prezes spółki INEA oraz Wojciech Cerba,
prezes spółki „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa”, mówili
o projektach udostępnienia Internetu mieszkańcom wsi, reali42
43
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zowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym. Dzięki technologii bezprzewodowej Wimax w niektórych gminach Wielkopolski można korzystać z Internetu bez żadnych ograniczeń.
Przedstawiciele wielkopolskich firm zapowiedzieli, że w ciągu
najbliższych kilku lat sieć internetowa obejmie 70 proc. powierzchni województwa45.
– Na dobre pomysły pieniądze zawsze się znajdą – argumentowała Klaudia Kluczniok ze Związku Rolników Śląskich,
podając za przykład reaktywowanie po 70 latach tzw. Targów
Panieńskich w Ujeździe oraz uruchomienie pracowni ceramiki
regionalnej w Tarnowie Opolskim. Gabriela Puzik, sołtys Kadłuba, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie ministerstwa na promocję produktu regionalnego, zachwalała wypiek
kołocza śląskiego. Rita Grądalska, sołtys Rozwadzy przedstawiła z kolei dokonania swojej miejscowości w dziedzinie kultury. Wszystkie panie z Opolszczyzny wystąpiły w pięknych autentycznych strojach ludowych46.
Dr Wacław Idziak, twórca wiosek tematycznych, mówił o tym,
co dzieje się we wsiach popegeerowskich funkcjonujących na
uboczu, bez świetlicy i żadnej tradycji. Przekonywał zebranych,
że nawet w takich wsiach istnieje duży potencjał społecznej
aktywności, o czym świadczył dorobek mieszkańców Karwna
na Pomorzu. Można tam nauczyć się tańca hawajskiego, młodzież gra na bębnach a starsze osoby spędzają czas rzeźbiąc
w drewnie. Mówca podkreślał, że w ten sposób ludzie odzyskują poczucie własnej wartości. Na rozbudzanych w ten sposób
pasjach i zainteresowaniach również można zarabiać47.
O wielkopolskim programie odnowy wsi opowiedział marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak48. Jest konkursem na najlepsze działania społeczności wiejskich adresowanym zarówno do gmin, jaki i organizacji pozarządowych. Na
projekty pilotażowe programu w 2009 roku przeznaczono 600
tysięcy zł. Zgłoszono 148 wniosków, spośród których wybrano
54 (49 zgłosiły gminy, a 5 organizacje pozarządowe). W 2010
roku na odnowę wsi województwo przeznaczyło 3,2 mln zł, a w
2011 – 3,6 mln zł.
45
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Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke omówił realizację PROW na lata 2007-2013, oceniając, że wydatkowano już 30 procent z przyznanych środków. Za priorytetowe
uznał inwestycje na obszarach wiejskich dotyczące ochrony klimatu, energii odnawialnej, melioracji, edukacji oraz realizację
programu „Natura 2000”49.
Drugiego dnia IX Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich
do Lichenia przybył prezydent Bronisław Komorowski. Prezydent uczestniczył w zakończeniu spotkania „Wiejska Polska”
i wziął udział w mszy św. w bazylice licheńskiej, odprawionej
pod przewodnictwem ordynariusza włocławskiego bpa Wiesława A. Meringa, która zgromadziła kilkanaście tysięcy mieszkańców wsi50.
Była to już druga wizyta Bronisława Komorowskiego u sołtysów. W Licheniu gościł także rok wcześniej, jako marszałek
Sejmu i kandydat na prezydenta. Zapewnił wtedy sołtysów i organizatorów pielgrzymki, że jeśli zostanie wybrany, przyjedzie
tam za rok. Słowa dotrzymał. Podziękował za to prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów senator Ireneusz Niewiarowski,
wręczając dostojnemu gościowi podczas powitania w sali konferencyjnej hotelu „Magda” symboliczny paszport do „Rzeczpospolitej wiejskiej”.
Prezydent Bronisław Komorowski podczas spotkania z uczestnikami pielgrzymki wyraził radość, że mógł wypełnić swoje zobowiązanie i zawitać ponownie do Lichenia, jako „sołtys całej
Polski”.
– Jeżeli mówimy dziś, że Polska jest postrzegana za granicą jako przykład sukcesu w Europie Środkowo-Wschodniej, to
wszyscy powinniśmy mieć z tego satysfakcję, także ci, którzy
modernizują polską wieś – podkreślił prezydent – Ta droga do
sukcesu była ułatwiona, bo mieliśmy ludzi aktywnych, mentalnie i fachowo przygotowanych do przeprowadzenia zmian
– elity, które przetrwały okres komunizmu, mieliśmy niezależny
Kościół, rolnictwo indywidualne, prywatną przedsiębiorczość
i handel51.
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał także, że pochodzący z demokratycznego wyboru sołtys jest naturalnym
49
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liderem lokalnym i właśnie na tym szczeblu tak ważne jest uruchamianie aktywności obywatelskiej. Szansą i probierzem tej
aktywności – przekonywał prezydent – jest fundusz sołecki,
z którego jednak na razie korzysta tylko połowa sołectw w kraju,
to znaczy, że jesteśmy dopiero w połowie drogi. Dlatego czeka
nas wielkie zadanie jeszcze większego wzmocnienia aktywności
społecznej na wsi, czemu będzie sprzyjał prezydencki projekt
ustawy samorządowej. Prezydent dodał, że jest zwolennikiem
większego upodmiotowienia sołectwa, czemu służy przygotowywana propozycja inicjatywy uchwałodawczej dla zebrań wiejskich52.
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz pozostałych gości i rzesze
pielgrzymów z całego kraju powitał w bazylice licheńskiej kustosz sanktuarium maryjnego ks. Wiktor Gumienny MIC. Bronisław Komorowski zrewanżował się podziękowaniami dla
księży marianów, którzy „przyjmując od lat w swoim sanktuarium tych przedstawicieli wsi, którzy postawili na integrację
europejską, udowodnili, że można godzić nowoczesność z tradycyjną wiarą i silnym polskim obyczajem”53.
O prezydenckim projekcie ustawy dotyczącej wzmocnienia
udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, a także
o funduszu sołeckim rozmawiano podczas konferencji samorządowej zorganizowanej w maju 2011 roku w siedzibie Senatu54 w związku z podsumowaniem kolejnej edycji konkursu
„Sołtys Roku”.
Organizatorem konferencji była senacka Komisja Samorządu
Terytorialnego Administracji Państwowej. Współtwórca reformy
samorządowej, doradca prezydenta prof. Jerzy Regulski zaprezentował uczestnikom przygotowywaną inicjatywę ustawodawczą prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczącą spraw
samorządowych. Wyjaśnił, że jej głównym celem jest zwiększenie udziału obywateli w pracach samorządu i usunięcie barier
w rozwoju samorządności. Projekt przewiduje m.in. upowszechnienie konsultacji społecznych, wprowadzenie obowiązkowego
wysłuchania publicznego w określonych sytuacjach, jak w przypadku uchwały budżetowej, planowania rozwoju czy zmiany
granic gminy, a także zapytań i interpelacji obywatelskich oraz
52
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inicjatywy uchwałodawczej. Zakłada się zwiększenie możliwości samoorganizacji społeczności lokalnych. Proponowane są
nowe mechanizmy współdziałania w układzie pionowym i sąsiedzkim – obowiązkowe konwenty powiatowe i wojewódzkie
zespoły współpracy terytorialnej. Przewiduje się sądową ochronę granic administracyjnych z możliwością zaskarżania zmian.
Przedkłada się nową formę udzielania absolutorium przez
radę. Projekt prezydencki nadaje istotną rolę jednostkom pomocniczym: sołectwa otrzymałyby prawo wnoszenia propozycji
uchwałodawczych do rady gminy oraz tak jak stowarzyszenia,
prawo wnoszenia inicjatyw lokalnych, które byłyby dofinansowane z budżetu gminy55.
Senator Ireneusz Niewiarowski powiedział, że KSS śledzi ten
projekt z zainteresowaniem i zamierza uczestniczyć w jego precyzowaniu. Wyjaśniał również, jak duże znaczenie dla sołectw
będzie miała nowa ustawa o wspólnotach gruntowych. Prezes
KSS przedstawił statystyki dotyczące uchwalania przez samorządy lokalne funduszu sołeckiego, ilustrujące, że tylko w około
połowie gmin jest on realizowany. W związku z tym konieczne
są zmiany niektórych przepisów. Ich propozycje zostały zawarte
w senackim projekcie nowelizacji ustawy o funduszu sołeckim,
który trafił do Sejmu. Prezes KSS do najważniejszych zmian
zaliczył następujące zapisy projektu: jeśli rada gminy przyjmie
uchwałę o funduszu, w następnych latach nie musi jej podejmować; jeśli takiej uchwały nie podejmie, co roku powraca do
dyskusji; jeśli rada gminy uchyli się od podjęcia decyzji, oznacza to, że fundusz sołecki przyjmuje; dopuszcza się wspólne
przedsięwzięcia dla kilku sołectw; uproszczony ma zostać tryb
przeprowadzania zbiórek publicznych w sołectwach56.
Zwracano uwagę w dyskusji, że o powodzeniu istniejących
systemów wsparcia obszarów wiejskich, takich jak fundusz
sołecki czy odnowa wsi zadecydują ludzie, zarówno aktywni
mieszkańcy wsi i liderzy wiejscy, jak również po partnersku
traktujący ich inicjatywy samorządowcy wszystkich szczebli.
Marek Wójcik, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich,
nawiązując do koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, która zakłada rozwój metropolitalny, przestrzegał przed
pogłębianiem się dysproporcji cywilizacyjnych. Mówił, że wieś
55
56

Tamże, s. 3.
Tamże, s. 3.
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pod Poznaniem wygląda inaczej niż nad Bugiem, dlatego trzeba
znaleźć odpowiedni sposób funkcjonowania dla terenów oddalonych od centrów miejskich. Koniecznością jest również zapewnienie połączeń komunikacyjnych, powszechnego dostępu
do szerokopasmowego Internetu oraz udoskonalanie warunków edukacyjnych. Prelegent omówił też niektóre propozycje
zawarte w prezydenckim projekcie ustawy samorządowej, budzące kontrowersje wśród wójtów, m.in. wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu inicjatyw lokalnych57.
W dyskusji zabierali głos samorządowcy. Burmistrz Nidzicy
Dariusz Szypulski powiedział, że sołtysi u niego w gminie sami
zrezygnowali z wprowadzenia funduszu, który „jest pracochłonny”, dlatego środki na przedsięwzięcia sołeckie przyznawane są
według „bardziej życiowych” dotychczasowych zasad przyjętych
przez gminę58.
Józef Wilczek, sołtys Żyrowej na Opolszczyźnie, jeden z laureatów konkursu, nie miał jednak wątpliwości, że fundusz sołecki jest dobrym rozwiązaniem dla wsi. Społeczność wiejska
oczekuje bowiem na wsparcie finansowe i chce je wykorzystać,
o czym świadczy udział w opolskim programie odnowy wsi59.
Wójt Hrubieszowa Jan Mołodecki podkreślił, że fundusz sołecki to także dodatkowe pieniądze dla gmin wiejskich z budżetu państwa, choć oczywiście przydałoby się ich więcej60.
57
58
59
60
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Bronisław Komorowski pierwszy raz w Licheniu gościł jako Marszałek
Sejmu w maju 2010 roku; na zdjęciu podczas spotkania z uczestnikami
18. pielgrzymki sołtysów.

Prezydent Bronisław Komorowski 29 maja 2011 roku w Licheniu uczestniczył w zakończeniu konferencji „Wiejska Polska”.
181

AKTYWNI W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

Podczas mszy św. w bazylice licheńskiej, odprawionej pod przewodnictwem ordynariusza włocławskiego bp. Wiesława A. Meringa (od lewej):
prezydent Bronisław Komorowski, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski,
minister w Kancelarii prezydenta Dariusz Młotkiewicz, wojewoda wielkopolski Piotr Florek.

Dostojnego gościa wita gospodarz licheńskiego sanktuarium ks. Wiktor
Gumienny.
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Deklaracja uczestników konferencji „Wiejska Polska”
– Licheń 29 maja 2011 r.
Wiejska Polska – to Polska, w której żyjemy na co dzień. Tu przeżywamy naszą codzienność, troszczymy się o przyszłość. Nie tylko naszą. Przyszłość Polski jest naszą
szczególną troską. Dostatniej, zadbanej, uśmiechniętej. Wykształconej, bezpiecznej,
solidarnej. Przywykliśmy do gospodarzenia. Gospodarz – znaczy na wsi wiele. Gospodarzyć, to tyle, co dbać, zabiegać, a przede wszystkim – pracować. Godnie pracować.
I żyć godnie. Gospodarz – to ktoś, kto decyduje o swoim gospodarstwie, troszczy się o
domowników, o wieś.
Mamy na wsi sołtysa, najstarszego funkcjonariusza publicznego w państwie. To jeden z nas i wiele naszych trosk obarcza go na co dzień. Coraz częściej wybieramy na tę
funkcję kobietę, choć w tradycji zazwyczaj funkcje publiczne powierzaliśmy mężczyznom.
Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie, grupa odnowy wsi, lokalna grupa działania – to
nasze demokratyczne gremia. Często wspieramy je przez wiejskie stowarzyszenia, koła
gospodyń wiejskich, organizacje strażackie. Mamy od niedawna swój sołecki fundusz,
narzędzie realizacji lokalnych zadań.
Niektóre wsie mają swoje godło, swój hymn, swoje miejsce w internecie. Mamy swoją
muzykę, swój teatr, swoje tańce, mamy i pomniki, i rzeźby, i parki. Mamy swoje plaże,
swoje góry i pagórki, jeziora, rzeki, stawy.
Nasze pomysły i kreatywność rozwijamy z pasją, próbujemy pozyskiwać dla nich
wsparcie. Wiele z nich to dzieło kobiet, napawa nas też dumą zaangażowanie młodych
mieszkańców wsi.
Wiele naszych spraw idzie innym torem w niż w mieście. Trudniej tu o opiekę dla dzieci, zajęcia dla młodzieży. Trudniej dotrzeć do szkoły, na uniwersytet. Trudniej zarządzać
– potrzebny jest bardziej powszechny współudział mieszkańców i ich obywatelskich organizacji w decydowaniu o ważnych sprawach wsi, także w skali regionu i kraju. Biurokracja
związana z realizacją wiejskich inicjatyw przekracza niekiedy granice rozsądku, wbrew
konstytucyjnej zasadzie pomocniczości. Niełatwo o pracę, trudno niekiedy utrzymać wiejski sklep, prowadzić warsztat albo biuro. Trudniej dotrzeć na czas do lekarza. Książki
zniknęły z wielu wiejskich bibliotek, których często już nie ma. Kontakt z prawdziwą sztuką
na wsi to wielka rzadkość.
Nasza przyroda, zasobna w lasy ptaki i ciszę, jest zagrożona cywilizacyjną inwazją.
Coraz trudniej sprzątać zaśmiecone lasy, brzegi jezior, góry. Niełatwo obronić wieś przed
agresywnymi inwestycjami.
Gospodarz winien podejść do tych wyzwań z troską i odpowiedzialnością. Potrzebujemy zarazem współdziałania w gospodarzeniu. Pragniemy współgospodarzyć – pragniemy
znaleźć formułę współdziałania najstarszego i najwyższego w państwie urzędu. Formułę
współgospodarzenia wiejską Polską.
Budujmy wspólnie Polskę, w której będziemy wspólnie wspierać ważne dla wiejskiej
Polski:
* PRZYJAZNE PRAWO,
* POMOCNICZOŚĆ URZĘDÓW,
* INSTYTUCJONALNE I PROGRAMOWE WSPARCIE,
* KADRY DLA WSI, DIALOG i PARTNERSTWO,
* PROMOCJĘ WIEJSKIEJ POLSKI.
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5. Przyjazne środowisku
Dbałość o środowisko to nieodzowny element zrównoważonego rozwoju wsi. O jego tempie i efektach decydują różne przedsięwzięcia, zarówno te duże, związane z budową odpowiedniej
infrastruktury np. prawidłowo urządzone składowiska odpadów, gminne sieci sanitarne czy oczyszczalnie ścieków, jak też
niewielkie działania związane z przydomową segregacją odpadów, odbudową zieleni czy ograniczaniem szkodliwej emisji
spalin. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku ogromnie ważna jest świadomość ekologiczna mieszkańców, jak i to,
co w tym zakresie mogą zrobić liderzy wiejscy, a więc także
sołtysi. Nowoczesne zarządzanie środowiskiem na obszarach
wiejskich nie jest zadaniem, które można powierzyć jednej wyspecjalizowanej instytucji. To złożony proces, w którym muszą
uczestniczyć podmioty korzystające ze środowiska, a więc także gospodarstwa rolne, administracja różnych szczebli, a także każdy z nas. Duże znaczenie w tych kwestiach ma wiedza
środowiskowa i edukacja ekologiczna, która przekłada się nie
tylko na konkretne działania proekologiczne, ale także na szerszy udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących
ochrony środowiska oraz w programowaniu zrównoważonego
rozwoju lokalnego.
Co w tych sprawach robią stowarzyszenia sołtysów?
Bardzo wiele. Działania dla środowiska naturalnego, uwrażliwianie na tę problematykę, to jeden z tych obszarów społecznej aktywności, gdzie ważny jest osobisty przykład i autorytet
sołtysa. Przepisy unijne w zakresie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój rolnictwa – to tylko niektóre zagadnienia podejmowane od lat przez „Gazetę Sołecka” m.in. w ramach serii
„ABC ekologii”, a także w trakcie organizowanych szkoleń czy
programów przy udziale organizacji sołtysów. Liderzy wiejscy
od lat wspierani są przez stowarzyszenia sołtysów w każdym
przedsięwzięciu, które podejmują dla poprawy środowiska naturalnego.
Od kilku lat systematyczne działania w tym zakresie prowadzi
m.in. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego, które
było organizatorem cyklu szkoleń na temat „Ochrona środowiska
na obszarach wiejskich – wymagania dla gospodarstw rolnych”.
Celem projektu Stowarzyszenia było popularyzowanie wiedzy
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z zakresu ekologii oraz przekazanie tej wiedzy mieszkańcom terenów wiejskich województwa podlaskiego, głównie sołtysom –
liderom małych społeczności wiejskich1. W pierwszym cyklu tego
rodzaju szkoleń uczestniczyło 321 sołtysów z całego województwa.
Tę aktywność warto docenić, dlatego zwłaszcza, że region
wschodni zachował znaczne obszary o bogatej różnorodności
biologicznej, w tym unikalne w skali europejskiej, jak Puszcza
Białowieska, Bagna Biebrzańskie, środowisko przyrodnicze obszaru Zielonych Płuc Polski. Na 22 parki narodowe w naszym
kraju, uznawane przez Światową Unię Ochrony Przyrody (IUCN),
aż cztery znajdują się w województwie podlaskim. Występują
w nich gatunki roślin i zwierząt, które zginęły już z mapy ekologicznej rozwiniętej Europy. Podczas spotkań z sołtysami propagowano rozwiązania stanowiące zachętę do działań proekologicznych dla rolników, w tym programy rolnośrodowiskowe, które
polegają na udzielaniu wsparcia finansowego dla tych właścicieli
gruntów, którzy w sposób dobrowolny zobowiążą się do ekstensywnej produkcji rolniczej i specjalnych zabiegów ochronnych,
zapewniających w znaczący sposób poprawę środowiska przyrodniczego i zachowanie zasobów kulturowych obszarów wiejskich.
Wykłady z zakresu ochrony środowiska i obowiązujących norm
unijnych, a także dotyczące tematyki programów rolnośrodowiskowych, organizowało także Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w ramach programu „Twoje gospodarstwo w Unii Europejskiej”2.
Krajowe i regionalne stowarzyszenia sołtysów angażowały się
także w europejską kampanię „I Ty masz wpływ na klimat”, która była skierowana głównie do nauczycieli i uczniów gimnazjów
oraz szkół średnich. Za pośrednictwem „Gazety Sołeckiej” do
szkół wiejskich trafiły broszury przygotowane przez Komisję
Europejską, a sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawierające zestawy prostych rad dotyczących codziennych zachowań, m.in. oszczędzania energii w gospodarstwach domowych czy odzyskiwania
surowców wtórnych3.
1 
Szkolenie sołtysów – „Ochrona środowiska na obszarach wiejskich – wymagania dla
gospodarstw rolnych” [w:] www.podlaskie.kss.org/aktualności [dostęp z 20 czerwca 2004 r.]
2 Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w Koninie, Raport Roczny 2011, s. 6.
3 I Ty masz wpływ na klimat, [w:] Gazeta Sołecka 2010, nr 1-12
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Skuteczność tej akcji promocyjnej zachęciła wydawców do
podobnych działań poświęconych z kolei promocji europejskiej
sieci Natura 2000. Utworzenie sieci wiąże się z ideą obrony europejskiej bioróżnorodności. Następstwem wprowadzania jej
w życie są jednak różne ograniczenia i zakazy, budzące obawy i kontrowersje wśród mieszkańców wsi. Czy uzasadnione?
Seria publikacji upowszechnianych przez KSS rozwiewa wiele
obaw i wątpliwości w tych sprawach. Pokazuje również korzyści z prowadzenia sieci Natura 2000, a także możliwości zrównoważonego rozwoju lokalnego na obszarach objętych ochroną
siedlisk naturalnych.4
Działania proekologiczne sołectw i liderów wiejskich mają
szansę na uwidocznienie i stają się dobrymi przykładami dzięki
licznym regionalnym konkursom organizowanym przez różne
instytucje środowiska. Takie efekty przynoszą m.in. organizowany w województwie warmińsko-mazurskim konkurs „Eko-sołectwo”5. Jego pomysłodawcy: Polski Związek Łowiecki oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie znajdują w ten sposób w sołtysach i mieszkańcach wsi sojuszników w walce z zaśmiecaniem lasów. Natomiast
Zachodniopomorska Izba Rolnicza i Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach przy pomocy samorządu województwa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Szczecinie organizują
konkurs na „Rozwojowe i przyjazne środowisku sołectwo”6.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wspólnie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu organizuje konkurs promujący „Działania
proekologiczne i prokulturowe na obszarach wiejskich”7.
W tym roku po raz pierwszy podobne osiągnięcia promowane są również na forum ogólnokrajowym w ramach organizowanego od 1999 roku przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni
Środowisku”, któremu patronuje Prezydent RP, a w jego rozstrzygnięciach współuczestniczy Narodowa Rada Ekologiczna.
W 2011 roku po raz pierwszy w konkursie tym, obok nagród
4 Żyjąca Natura 2000, [w:] Gazeta Sołecka 2009, nr 1-12.
5 Siemieniuk G., Lider z sołectwa Miłki, Głos Eko [dodatek w:], Gazeta Olsztyńska 2011, nr 46, s. 1.
6 Szady G., Stuchowo, Gazeta Sołecka 2012, nr 3), s. 6-7, 19.
7 
Działania proekologiczne i prokulturowe nagrodzone [w:]www.umww.pl/Aktualności [dostęp
z 10 grudnia 2009 r.].
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honorowych przyznawanych za działania proekologiczne samorządowców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych czy
placówek naukowych wprowadzono kategorię „Sołectwo Przyjazne Środowisku”8. Idea konkursu opiera się bowiem na założeniu, że promowanie obywatelskich postaw proekologicznych
ma równie fundamentalne znaczenie jak wdrażanie przyjaznych
środowisku technologii.
Sołectwa skorzystały z ogólnopolskiej możliwości wypromowania siebie i swoich gmin biorąc udział w konkursie, gala laureatów i wyróżnionych odbyła się w Warszawie. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele rządu i parlamentu,
w tym senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wśród pierwszych laureatów konkursu w nowej kategorii znalazły się dwa wielkopolskie sołectwa:
Barłogi i Pomarzany Fabryczne w gminie Kłodawa oraz wieś
Tarnowiec w województwie podkarpackim. Sołectwo Barłogi
zostało wyróżnione m.in. za utwardzenie kostką brukową placu zlokalizowanego w centrum miejscowości (znajdują się tam
ławeczki i kosze na odpady oraz klomby) oraz za zbiórkę zużytych opon. Pomarzany Fabryczne nagrodzono za zorganizowany
odbiór i segregację odpadów komunalnych, nasadzenia drzew i
krzewów, a także za ogrzewanie ekologiczne oraz przydomową
oczyszczalnię świetlicy. Każdego roku sołectwo organizuje również akcję sprzątania świata.
– Stawiamy na edukacje ekologiczną dzieci i młodzieży, a także dorosłych – mówi sołtys Tarnowca Stanisław Lawera. W jego
wsi wprowadzono segregację odpadów komunalnych, utworzono ścieżkę ekologiczno-przyrodniczą w parku przy Zespole
Szkół w Tarnowcu, oczyszczono stary staw, przeprowadzono
konserwację alei lipowej, uznanej za pomnik przyrody. Ponadto
w Tarnowcu wsi powstał stały punkt zbiórki elektrośmieci, a
dwa razy w roku odbierane są one bezpośrednio z domów.
– Cieszę się z tych wyróżnień, tym bardziej, że bardzo zależało
nam na tym, aby w konkursie znalazły się sołectwa. Mam nadzieję, że nagrodzenie najlepszych jeszcze bardziej zmobilizuje
mieszkańców wsi do ekologicznych działań – mówił Ireneusz
Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów podczas spotkania z laureatami z województwa wielkopolskiego.9
8
9

Kaniewska G., Sołectwa przyjazne środowisku, Gazeta Sołecka 2012, nr 3, s. 4-5
Sołectwa przyjazne środowisku [w:] www.kolo.naszemiasto.pl [dostęp z 3 lutego 2012 r.].
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Laureaci Narodowego Konkursu Ekologicznego w kategorii „Sołectwo Przyjazne Środowisku”, reprezentanci sołectw Barłogi i Pomarzany Fabryczne
w gminie Kłodawa w powiecie kolskim i wsi gminnej wsi Tarnowa w powiecie jasielskim.

Ulotki promujące działania przyjazne klimatowi oraz wkładki z cyklu „Żyjąca
Natura 2000” kolportowane przez „Gazetę Sołecką”
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6. Liderzy wśród liderów.
Sołtys strażak, sołtys ekolog, sołtys na czele organizacji charytatywnej, sołtyska lub sołtys animatorami działalności sportowej czy kulturalnej – to tylko niektóre przykłady udziału liderów
wiejskich wspólnot w różnego rodzaju formach obywatelskiego
samoorganizowania się na rzecz najbliższych środowisk. To
bardzo ważne postawy albowiem polska wieś ciągle odczuwa
deficyt obywatelskiego zaangażowania swych mieszkańców.
Aby więcej było takich liderów, warto im pomagać w zdobywaniu przydatnej wiedzy czy w wymianie uzyskanych doświadczeń. Temu służą m.in. inicjatywy dotyczące współpracy organizacji pozarządowych w środowiskach wiejskich podejmowane
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Mają one swoją długą
historię.
Przed laty, gdy działalność trzeciego sektora koncentrowała
się głównie w miastach, KSS koncentrowało się na dywersyfikacji tej aktywności. Zauważono, że wiele wiejskich stowarzyszeń kierujących swoją pomoc do osób chorych, ubogich bądź
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym potrzebuje często
niewielkich środków finansowych bądź wsparcia rzeczowego,
by móc owocnie rozwijać działalność w obranym przez siebie
zakresie.
Niezwykle cenną inicjatywą ukierunkowaną na pomaganie
pomagającym było utworzenie Konińskiego Banku Żywności10.
Organizacja ta, funkcjonująca jako związek stowarzyszeń (Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego), obchodziła
w 2011 r. 15-lecie działalności. Podobnie jak inne tego typu
banki w Polsce, których sieć KBŻ inicjował i współtworzył, walczy z niedożywieniem i przeciwdziała marnotrawstwu żywności.
Jako jeden z pierwszych polskich banków, KBŻ wypracował
wysokie i skuteczne standardy działania, szkoląc pracowników w zakresie przechowywania i transportu żywności, tworząc sprawnie funkcjonująca bazę magazynową i logistyczną.
Upowszechniał też wśród innych tego rodzaju placówek wzorce
takiego funkcjonowania. W ten sposób wraz z innymi bankami żywności przyczynił się m.in. do tego, że Polska jako jeden
z nielicznych krajów Europy Środkowej już w przededniu akce10 Jałoszyński R., Ziarnko do ziarnka, Bank Żywności w Koninie, s. 15.
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sji do Unii Europejskiej była dobrze przygotowana na przyjęcie
unijnej pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD (skalę tej pomocy obrazuje tabela zamieszczona na str. 73). Tym
sposobem w latach 2004-2012 trafiło do Polski blisko 500 mln
euro pomocy unijnej, za które zakupiono głównie żywność wyprodukowaną w Polsce11.
Banki żywności nie prowadzą bezpośrednio dystrybucji pozyskiwanych przez siebie produktów. Odbywa się to za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Żywność ta pożytkowana
jest m.in. w placówkach opiekuńczych prowadzonych przez te
organizacje, stołówkach i jadłodajniach prowadzonych przez
organizacje charytatywne. Korzystają z niej także stowarzyszenia opiekujące się młodzieżą wiejską, organizujące różnego
rodzaju formy wypoczynku czy opieki wakacyjnej, a także organizacje sportowe czy harcerskie. To powoduje poszerzenie i
wydłużenie łańcucha społecznego działania, który bez inicjatyw
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów byłby dziś skromniejszy.
A jak pomnażać doświadczenia obywatelskie służące rozwojowi obszarów wiejskich i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej w działaniach sektora publicznego?
Jednym z pierwszych przedsięwzięć KSS, który służył takiemu celowi był projekt „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy”
zrealizowany w latach 2005-200712 dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Z inicjatywy tej skorzystali liderzy wiejscy i sołtysi województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Jej celem było
m.in. przygotowanie przedstawicieli społeczności lokalnych do
uczestnictwa w pracach nad regionalnymi programami dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich oraz współdziałania przy
wdrażaniu, monitoringu i ewaluacji tych programów. W ramach
projektu przygotowano i rozdano adresatom publikację informacyjną „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy” zwierającą
m.in. informacje na temat regulacji prawnych dotyczących dialogu i partnerstwa oraz instrumentów wsparcia adresowanych
do społeczności wiejskich. Następnie w wyniku intensywnych
szkoleń przygotowano grupę 104 przedstawicieli sektora pu11 Tamże, s. 25.
12 
Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2005.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2006 r., s. 8, Archiwum KSS.
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blicznego i społecznego do uczestnictwa w dialogu i partnerstwie
w ramach działań sektora publicznego13. Wielu z beneficjentów,
w tym także sołtysi, spożytkowało zdobytą wiedzę uczestnicząc
w pracach komitetów sterujących czy w samorządowych zespołach współpracy z organizacjami pożytku publicznego. To tylko
jeden z przykładów pobudzania takiego partnerstwa. Podobne
inicjatywy podejmowano także na szczeblu stowarzyszeń regionalnych
W późniejszym okresie, wraz z zaangażowaniem się Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w promowanie metody odnowy
wsi, dostrzeżono korzyści w łączeniu doświadczeń oraz potencjałów organizacji pozarządowych w różnego rodzaju działaniach rewitalizacyjnych inicjowanych przez wspólnoty wiejskie.
To pozwalało na zwiększenie tak zwanych wkładów własnych
w różnego rodzaju przedsięwzięcia, angażowało w ich realizację
szersze niż dotychczas grupy społeczne. Jak to się robi, pokazywano na konkretnych przykładach promowanych na łamach
wydawnictw KSS czy podczas organizowanych seminariów
i konferencji.
Dodatkowym impulsem do promocji współdziałania sołectwa
i wiejskich organizacji pozarządowych stał się fundusz sołecki. W wielu środowiskach wiejskich fundusz jest skutecznym
narzędziem finansowym budującym współpracę różnych środowisk i organizacji na najniższym wspólnotowym szczeblu.
Widać to w tych sołectwach, gdzie lokalne organizacje pozarządowe zapraszane są do konstruowania wiejskich strategii
działania, stają się autentycznymi partnerami wspólnoty mieszkańców bardziej nastawionymi na ich oczekiwania i potrzeby.
To nakładanie się na siebie różnych obszarów indywidualnej
i społecznej aktywności daje efekt synergii. Wiąże się też z coraz
większym zapotrzebowaniem na lokalnych liderów, którzy wiedzą, jak postępować, by skutecznie przekonać do podejmowanych przedsięwzięć nie tylko najbliższych sąsiadów, ale również
potencjalnych społecznych partnerów wsi. To nie przypadek, że
cieszący się autorytetem i zaufaniem sołtysi są dziś motorem
lokalnych grup działania programu Leader, skupiających wokół siebie ludzi spoza kręgu jednego sołectwa.
Czy można upowszechniać takie metody współpracy, jak przygotować do takiego współdziałania? Poszukując odpowiedzi na
13 Do Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy [w:] www.niewiarowskipl/kss [dostęp z15 maja 2012 r.].
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te pytania, KSS podejmuje współpracę także z ośrodkami naukowymi oraz współuczestniczy w realizowanych przez nie projektach badawczych.
– Chcemy się bliżej przyjrzeć potencjałowi, jaki drzemie
w tej często niedocenianej i zaniedbanej przez naukę instytucji konferencji – uzasadniał te przedsięwzięcia prezes KSS Ireneusz Niewiarowski podczas podsumowania projektu „Sołtys
– fundament społeczeństwa obywatelskiego” realizowanego
przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa w 2009 roku. – Wprowadzenie pozytywnych zmian wymaga rzetelnej wiedzy o stanie polskiej wsi14.
– W Polsce istnieją już instrumenty wspierające tego typu
działania, takie jak program Leader+, Krajowa Sieć Wsparcia
Obszarów Wiejskich czy odnowa wsi, jako metoda działania
– zwracano uwagę w toku dyskusji. – Problem w tym tylko, że
nie są one ze sobą skoordynowane.
„Jak wykazały wyniki badania zrealizowanego w ramach projektu, z punktu widzenia samych sołtysów i sołtysek przepis
na idealne sołectwo wymaga „tylko” kilku podstawowych składników: sołtysa lidera i społecznika, aktywnych i kreatywnych
mieszkańców, a także środków finansowych wystarczających
na realizację sołeckich inicjatyw. Niestety, nie jest łatwo o naturalne współwystępowanie tych trzech warunków. Dlatego procesy oddolnej aktywizacji wiejskich społeczności nie mogą zostać
pozostawione samym sobie. Trzeba je wspierać i wzmacniać
przede wszystkim na poziomie regionalnym i centralnym”15
– relacjonowała w Ilona Matysiak w „Gazecie Sołeckiej”.
Dowodem na to, że takie procesy mogą i potrafią wspierać
również sami sołtysi jest powołanie Lokalnej Grupy Działania
oraz przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Powiatu
Gorlickiego Leader + z udziałem Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Stymulowanie lokalnych inicjatyw i budowa trójsektorowej partnerskiej współpracy w powiecie gorlickim to zasadnicze cele tego projektu.
Sołtysi pytani w badaniach inicjowanych przez KSS o to,
z kim współpracują przy realizacji różnych przedsięwzięć na terenie sołectwa, najczęściej wskazywali władze lokalne oraz ogół
14 
Matysiak I., Sołtys – fundament społeczeństwa obywatelskiego na wsi, Gazeta Sołecka 2009,
nr 10, s. 26-27.
15 Tamże, s. 27.
192

LIDERZY WŚRÓD LIDERÓW

aktywnych mieszkańców sołectwa, najrzadziej zaś miejscowych
przedsiębiorców, partie polityczne oraz czy lokalne organizacje
pozarządowe. Czy można te proporcje zmienić? Jak się do tego
przygotować?
Jak przekonują realizatorzy kilku szkoleń adresowanych do
kobiet na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego przez organizacje sołtysów i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej jednym ze sposobów zmiany takiego
stanu rzeczy jest zwrócenie uwagi na konieczność aktywizacji
społecznej wiejskich kobiet i ich przygotowanie do pełnienia
roli liderek lokalnych społeczności. Organizowane tam ostatnio
„Akademie sołtysek i liderek wiejskich” cieszą się ogromnym
powodzeniem. Dlaczego?
Bo kobiece współdziałanie na wsi jest wciąż słabo doceniane,
a przecież kiedyś miało bogate tradycje. Ale zmieniły się czasy.
Teraz trzeba panie wyposażyć w nowe umiejętności i wiedzę.
Między innymi potrzebną po to, aby umiały chociażby przygotowywać wnioski i samodzielnie ubiegać się o pieniądze potrzebne
dla swoich środowisk. Dlatego na wiejskich akademiach sołtyski uczą się m.in. mobilizowania do partnerstwa, pracy metodą
projektu, rozwiązywania problemów wsi, tego, gdzie i jak szukać pieniędzy na dobre pomysły i jak je realizować.
Odpowiedzią na podobne zapotrzebowanie stał się program
„Aktywne kobiety wielkopolskich wsi” realizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu finansowym
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich16. Była to inicjatywa związana z Europejskim Rokiem Wolontariatu – 2011. Dlatego Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów przystępując do realizacji
projektu pn. Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”, postanowiło
uwzględnić w nim tematykę wolontariatu, który jest sprawdzoną formą aktywizacji kobiet, szczególnie tych, które jeszcze nie
posiadają doświadczenia zawodowego lub które powracają na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, a także tych, którym prostu praca na rzecz potrzebujących daje satysfakcję i poczucie spełnienia.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia i rozdano materiały m.in. wyczerpująco przedstawiające zagadnienia prawne
związane z pracą wolontariuszy.
16

Jaśniewicz A., Wolontariat jako forma aktywności społecznej kobiet, Gazeta Sołecka 2011, nr
4, s. 30-31.
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Częścią projektu była również publikacja zatytułowana „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”, zawierająca wiele przykładów
projektów dobrze zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki oraz ich sylwetki. Autorka książki – Arleta Jaśniewicz
oraz wydawcy są przekonani, że te przykłady przyczynią się do
promocji i rozwoju idei wolontariatu w Wielkopolsce oraz będą
inspiracją dla wielu mieszkańców wsi w ich pracy społecznej.
W 2013 roku do realizacji podobnego projektu adresowanego do
mieszkanek wsi przystąpiło Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego.

Publikacja „Aktywne
kobiety wielkopolskich
wsi” związana z projektem
zrealizowanym przez
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Projekt „Sołtyski
i liderki wiejskie”. Kobiety
zarządzają polska wsią,
realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej we współpracy
z „Gazeta Sołecką”,
został laureatem II edycji
konkursu „Dobre praktyki
EFS 2008” pod hasłem
„Najlepsza inwestycja
w człowieka”.
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Prof. Jerzy Buzek wręcza prezesowi KSS Ireneuszowi Niewiarowskiemu główną nagrodę Pro Publico Bono przyznaną w 2006 roku za wspólne działania
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Towarzystwa Samorządowego i Banku Żywności w Koninie na rzecz środowiska i regionu oraz współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

Dyplom nagrody Pro Publico Bono dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
wręczonej 30 czerwca 2007 r. w Licheniu.
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Uroczystość wręczenia nagrody Pro Publico Bono dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w hotelu „Magda” w
Licheniu, 30 czerwca 2007 roku. Na zdjęciu działacze, pracownicy i współpracownicy Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Towarzystwa Samorządowego i Banku Żywności w Koninie
(od lewej): Ewa Korzuchowska, Jacek Bogdan, Izabela Staroszczyk, Grażyna Kaniewska, Zdzisław Iwanicki, Jerzy
Buzek, Błażej Bujakowski, Teresa Kamińska, Ryszard Bilski, Karol Lewandowski, Tomasz Nuszkiewicz, Bohdan
Kamiński, Ireneusz Niewiarowski, Joanna Gorzelańczyk, Grzegorz Siwiński, Aleksandra Lewandowska-Robak,
Wioleta Janicka, Aleksandra Kasprzak, Tomasz Robak, Monika Kośnia.
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Podsumowanie programu adresowanego do wiejskich liderek realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i „Gazetę Sołecką”.

Przemawia Jerzy Regulski Prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
obok (od lewej) wiceprezes FRDL Hanna Szczeblewska, minister pracy
i polityki społecznej Jolanta Fedak.
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7. Wiek dojrzały.
Kolejny etap działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów podsumowano podczas posiedzenia Rady Krajowej, które odbyło się w dniach 10-11 czerwca 2011 roku w Borkowie
w województwie świętokrzyskim. Obradom przewodniczył
Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Podczas dyskusji nad sprawozdaniami z działalności
Zarządu Głównego KSS powróciła sprawa wcześniejszych postulatów sołtysów dotyczących wzmocnienia podmiotowości
sołectwa.17 Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski, odpowiadając
na zapytania w tej sprawie, przypomniał deklarację prezydenta
Bronisława Komorowskiego złożoną kilka miesięcy wcześniej
podczas pielgrzymki w maju 2011 roku Licheniu, o uwzględnieniu oczekiwań sołtysów w projekcie modernizacji polskiego
ustroju samorządowego.
– Postulat dotyczący funduszy własnych sołtysów w postaci
funduszu sołeckiego został przecież zrealizowany – podkreślał
I. Niewiarowski. – Zmierzamy jednak do większego upodmiotowienia sołectwa. Naszym zdaniem nazwa jednostka pomocnicza nie jest właściwa. Wolelibyśmy, mówić zmierzmy do samorządu wiejskiego. To wymaga jednak pracy i czasu.
Fundusz powinien być wzmocniony merytorycznie, stąd potrzeba, żeby ośrodki doradztwa rolniczego w kraju w swoich zadaniach
miały m.in. szkolenia na temat funduszu sołeckiego czy fachowe
doradztwo z nim związane. Należy też otwierać różne możliwości
działania dla samych mieszkańców wsi, dlatego zaproponowany
został zapis dotyczący ustawy o zbiórkach publicznych. Umożliwia on bez nadmiernych obciążeń przeprowadzenie konkretnej
inicjatywy, jeśli jest tylko taka wola i chęć mieszkańców sołectwa.
Sołtys powinien mieć możliwość także przeprowadzenia zbiórki
na cel wynikający z wprowadzenia funduszu sołeckiego, ponieważ są sytuacje wymagające zaangażowania mieszkańców, gdy
potrzeba dodatkowych pieniędzy na cele sołeckie18.
W trakcie dyskusji prezes KSS przedstawił obszerne informacje na temat przygotowywanej nowelizacji ustawy o funduszu
17 
Feliks Januchta wiceprezesem Krajwego Stowarzyszenia Sołtysów, [w:]www..sejmik.kielce.pl
[dostęp z 13 czerwca 2011 r.].
18 
Protokół z posiedzenia Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Borkowo, 10-11
czerwca 2011 r., Archiwum KSS.
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sołeckim. Podkreślił, że nowelizacja jest potrzebna. Praktyka
trzech lat funkcjonowania funduszu pokazuje, że nie samo prawo decyduje o powodzeniu wszystkich działań. Duży wpływ na
podejmowane rozstrzygnięcia ma mentalność władz samorządowych.
W dalszej części dyskusji Daniela Drop (Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów) mówiła, że fundusz sołecki istnieje w jej gminie od początku, ale wraz ze zmianą władz realizacja kolejnych
planów jest niepewna. Stanisław Małachwiej (Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Podlaskiego) mówił o nadziejach związanych z udoskonalaniem ustawy. Antoni Rapacz zwrócił z kolei uwagę na niejasny status sołtysa i przewodniczącego rady
sołeckiej. Nie wszędzie jest to jedna osoba, co nie jest najlepszym rozwiązaniem
Po dyskusji przystąpiono do wyboru władz stowarzyszenia.
Prezesem KSS na następną kadencję został wybrany Ireneusz
Niewiarowski. Wybrano także członków Zarządu Głównego
KSS, który podczas pierwszego posiedzenia ukonstytuował się
następująco:
Ireneusz Niewiarowski – prezes, Feliks Januchta – zastępca prezesa, Antoni Rapacz – zastępca prezesa, Stanisław Lawera – zastępca prezesa, Barbara Czachura – sekretarz, Sławomir Królak –
skarbnik, Stanisław Małachwiej – członek zarządu. Wybrano także
komisję rewizyjną, która pracować będzie w następującym składzie: Waldemar Małaczyński – przewodniczący, Zbigniew Orzechowski – zastępca przewodniczącego, Wincenty Pawelczyk – sekretarz, członkowie: Eugeniusz Urbaniak, Adam Radłowski19.
W kolejnym dniu obrad sołtysi zapoznali się z realizacją programu „Odnowa województwa świętokrzyskiego”, który przedstawił Andrzej Kwiatkowski z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Przedstawiciele województwa
zaprezentowali także działania Krajowego Sekretariatu Obszarów Wiejskich, jako instrumentu wsparcia świętokrzyskiej wsi,
podkreślając m.in., że organizacje współpracujące: OSP, KGW
i kółka rolnicze w województwie świętokrzyskim stają się coraz
aktywniejszymi uczestnikami Europejskiej Sieci Dziedzictwa
Kulturowego20.
19 Tamże, s. 8.
20 
Feliks Januchta wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów [w:] sejmik.kielce.pl
[dostęp z 13 czerwca 2011].
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Świętokrzyski urząd marszałkowski zainicjował sieć partnerską w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w której uczestniczy 180 podmiotów. Przedstawił także ideę Międzynarodowych
Targów Turystyki Wiejskiej w Kielcach. Wspierana jest również
przez władze województwa współpraca zagraniczna w celu promocji produktów regionalnych.
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, Feliks Januchta przedstawił gościom plan działań regionalnej organizacji, omawiając bliżej takie sztandarowe przedsięwzięcia, jak
wojewódzki konkurs „Sołtys Roku” czy Zjazd i Turniej Sołtysów w Wąchocku.
Świętokrzyskie wyżyny i piedestał pomnika sołtysa w Wąchocku to dobre symboliczne punkty odniesienia do całej dwudziestoletniej historii stowarzyszeń sołtysów w Polsce.
To miejsca, gdzie są liczne dowody również wspaniałych wartości ruchu stowarzyszeniowego sołtysów. Jedną z nich jest
federacyjność KSS21, dzięki której dobrze w tej rodzinie organizacji pozarządowych czują się stowarzyszenia o różnych możliwościach działania. Stowarzyszenia małe i duże. KSS jako federacja nie jest bowiem organizacją zhierarchizowaną i takie
same prawa, z wyjątkiem liczby mandatów w organach przedstawicielskich, ma w niej duże regionalne stowarzyszenie, jak
i mała lokalna organizacja sołtysów.
Dlatego w wielu regionach działa obok siebie kilka stowarzyszeń
sołtysów, znajdując wystarczające dla siebie pola aktywności. Znakomitym tego dowodem jest m.in. Społeczno-Kulturalne Stowarzyszenie Sołtysów i Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej, kierowane
przez niestrudzoną Marię Fiołek ze wsi Moszczenica. Zastąpiła na
tym stanowisku Władysława Lalika, który przed laty znalazł się
w gronie założycieli KSS. Pani sołtys, oprócz codziennych obowiązków w swojej wsi, propaguje w gminach zalety korzystania
z funduszu sołeckiego, organizuje dla sołtysów szkolenia na temat
budownictwa ekologicznego, inicjuje pielgrzymki oraz wycieczki
krajoznawcze dla sołtysów i ich rodzin, pomaga ludziom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów22.
W innej skali funkcjonują duże wojewódzkie stowarzyszenia. Niektóre skupiają nawet od 1000-1800 członków. Każde
21 
Statut Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Konin 2006 r., Rozdział 1 – Nazwa, charakter,
teren działania, siedziba.
22 Głos sołtysa: Maria Fiołek – Moszczenica, Gazeta Sołecka 2007, nr 7, s. 6-7.
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z nich w czymś jest inne od pozostałych, w czymś się wyróżnia.
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów imponuje skalą działalności wydawniczej. Jest m.in. wydawcą „Gazety Sołeckiej”
i „Poradnika Sołtysa i Radnego”. W północno-zachodniej części
Wielkopolski działa drugie, jeszcze liczniejsze Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, w którym schedę po
pionierze wielkopolskich stowarzyszeń sołtysów Franciszku
Sztuce przejęła niedawno Barbara Czachura, sołtysująca we wsi
Gruszczyn. Pni sołtys imponuje różnorodnością form współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi. Kontynuuje też
długą tradycję imprez sportowych z udziałem sołtysów23.
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego jest
bodaj jedynym, które prowadzi współprace transgraniczną
z organizacjami pozarządowymi dwóch sąsiadujących z województwem państw – Słowacji i Ukrainy. Stowarzyszenia województwa zachodniopomorskiego czy kujawsko-pomorskiego
z powodzeniem szkolą liderów wiejskich i podejmują współpracę z władzami samorządowymi różnych szczebli. Sołtysi
z Podlasia od lat stawiają na ekologię i uczą trudnej sztuki zrównoważonego rozwoju na terenach cennych przyrodniczo.
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów od kilku lat wydaje
własne czasopismo „Echo Regionu”, ale to tylko element różnorodnej działalności adresowanej do sołtysów całego województwa. Z inicjatywy prezesa MSS, Antoniego Rapacza w Krakowie
kilkakrotnie spotykali się sołtysi z kilku sąsiadujących regionów, by bezpośrednio z zaproszonymi przedstawicielami władz
państwowych i regionalnych porozmawiać o problemach nurtujących sołtysów i mieszkańców wsi.
Życie wielu lokalnych i regionalnych organizacji obrosło przez
lata wydarzeniami i rytuałami, które ułatwiają wzajemne kontakty sołtysów. Niektóre z nich obchodziły swoje piękne jubileusze 15- czy 10-lecia działalności. Niemal wszystkie występują na podobnych uroczystościach pod własnym sztandarem.
Każdy jest inny, odmienny barwą i symboliką, którą bez trudu
jednak można sprowadzić do kilku prostych zasad: wierności
ideałom i służby ludziom.

23 Kaczorowski A. W., Barbara Czachura – Gruszczyn, Gazeta Sołecka 2009, nr 7, s.6-7.
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Zjazdy i Turnieje Sołtysów w Wąchocku łączą lokalną tradycję z rekreacja
i dobra zabawą. Na zdjęciu konkurencje dla sołtysów. (Fot. Marian Susfal).
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VI
Rzeczpospolita obywatelska

P

romowanie obywatelskich postaw i aktywizacja mieszkańców polskiej wsi, dobre wykorzystanie instrumentów
wspierających rozwój lokalnych społeczności – to ważniejsze wyzwania stojące przed stowarzyszeniami sołtysów u progu
trzeciej dekady ich działalności. To także poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jak powinno funkcjonować w nowoczesnej
rzeczywistości dobrze zorganizowane i samorządne sołectwo
oraz jakie funkcje mają do spełnienia w budowaniu obywatelskich wspólnot ich liderzy – sołtysi.
1. Między historią a przyszłością.
Podczas konferencji „Wiejska Polska w odniesieniu do PROW
2007-2013”, która odbyła się w maju 2011 roku, narodził się
pomysł, aby licheńskie spotkania poruszające problematykę przyszłości polskiej wsi odbywały się cyklicznie i stały się
refleksją nad jej kondycją, szczególnie w wymiarze wspólnotowym. Idea ta wiązała się z zapoczątkowanym w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Forum Debaty Publicznej. Potrzebę
takiej formy konsultacji społecznych z organizacjami społecznymi działającymi na wsi podkreślał prezydent Bronisław Komorowski, biorąc udział w licheńskiej konferencji i przyjmując
od Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów symboliczny paszport
do Wiejskiej Polski. Przypomniał o tym rok później prezes KSS
203

RZECZPOSPOLITA OBYWATELSKA

Ireneusz Niewiarowski, otwierając kolejną debatę poświęconą
tym razem koncepcjom rozwoju lokalnego w nowym okresie
unijnego programowania na lata 2014-2020 oraz przyszłości
wsi1.
O tym, że Bronisław Komorowski korzysta z paszportu otrzymanego od sołtysów i spotyka się z mieszkańcami wsi, 26 maja
2012 roku zapewniał sołtysów prezydencki doradca dr Andrzej
Hałasiewicz. Formą konsultacji prezydenta ze społeczeństwem
jest Forum Debaty Publicznej, tworzone m.in. przez takie bloki
tematyczne, jak: Solidarne Społeczeństwo, Społeczeństwo Obywatelskie, Kapitał Społeczny czy Samorząd Terytorialny. Poszerzenie tych debat o problematykę obszarów wiejskich stało się
ważne dla rozwoju kraju. Dlatego jednym z tematów forum była
metoda odnowy wsi. W debacie na ten temat starano się pokazać, jak pożyteczne jest to narzędzie i zachęcić województwa,
aby z niego korzystały. Z tym zagadnieniem wiążą się kolejne
planowane dyskusje poświęcone problematyce wiejskiej2.
– Prezydent Bronisław Komorowski jest przekonany, że nie
można modernizować Polski bez wykorzystania bogatych zasobów wsi. Owo bogactwo to przede wszystkim ludzie, ale na
kapitał składa się też dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
Dlatego trzeba wzmacniać te mechanizmy, które przyspieszają
zmiany na polskiej wsi.
– Do działań, które temu służą należy zaliczyć te, które wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego – mówił w Licheniu
Andrzej Hałasiewicz. – Wsparcie dla sołectwa również w tych
działaniach się mieści3.
O pozytywnych efektach aktywności obywatelskiej była m.in.
mowa w dalszej części dyskusji, a powodem do tego było obchodzone w 2012 roku w Polsce 15-lecie metody odnowy wsi.
Działania te, wzorowane na austriackich i niemieckich przykładach, najlepiej sprawdziły się dotąd na Opolszczyźnie. Opolski program odnowy wsi – jak dowodził Ryszard Wilczyński,
wojewoda opolski, a zarazem wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich – jest najdłużej działającym regionalnym programem rozwoju obszarów wiejskich
1
2
3

Kaniewska G., Wiejska nasza Polska, „Gazeta Sołecka” 2013, nr 6, s. 4-5
Wiejska Polska – Licheń 26-27 maja 2012 (materiały pokonferencyjne), Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2012 r., s.22.
Tamże, s.22-23.
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w Polsce. W różnym stopniu stał się wzorem dla kolejnych takich programów w kraju. Warunki dla oddolnych inicjatyw sołeckich, dzięki odnowie wsi, tworzone są również na Dolnym
Śląsku, w Wielkopolsce, a od niedawna na Podkarpaciu. Podobne inicjatywy podejmowano jeszcze w kilku polskich województwach, ale mimo dobrych rezultatów nie zdecydowano się
na ich kontynuację.
– Mechanizmy odnowy wsi, oparte na oddolnym planowaniu
oraz inicjatywie lokalnych społeczności są najbardziej efektywne – podkreślał R. Wilczyński. – Tworzą nie tylko dobra
materialne, ale budują trwały kapitał społeczny. Pozwalają na
wielokrotne pomnożenie publicznych złotówek. Taki jest zsumowany efekt pracy własnej mieszkańców, środków ze zbiórek,
od sponsorów czy rozmaitych programów grantowych oraz ofiarowanych przez mieszkańców materiałów, a także ich pracy4.
Natomiast odnowa wsi realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich od momentu przystąpienia do Unii
Europejskiej nie ma takiego charakteru, jak działania zapoczątkowane na Opolszczyźnie. I choć stała się jednym z ważniejszych sposobów oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, choć jej efektem tego jest ponad 9 tys. inwestycji
– świetlic, placów zabaw, boisk, zagospodarowanych placów,
obiektów turystycznych czy kulturalnych, to niedosyt powoduje fakt, że działania inwestycyjne nie zawsze w wystarczającym
stopniu wiążą się z zaangażowaniem lokalnych społeczności
i sołectw. Nie zawsze uruchamiają wystarczającą aktywność,
niezbędną do rzeczywistego odnowienia życia wsi. Dlatego ważne jest, aby w kolejnym okresie unijnego programowania na
lata 2014-2020 odnowa wsi finansowana z funduszy europejskich łączyła wymiar inwestycyjny z odpowiednim zaangażowaniem społeczności lokalnych. W tym kontekście podkreślano
potrzebę podejścia wielofunduszowego, pozwalającego na łączenie wielu źródeł finansowania w trakcie realizacji oddolnych
inicjatyw oraz budowania regionalnych i lokalnych systemów
wsparcia, przy jednoczesnym eliminowaniu biurokracji i przeszkód tłumiących obywatelskie zaangażowanie5.
Według dyskutantów ważnym i skutecznych instrumentem
umożliwiającym realizację wielu pożytecznych przedsięwzięć
4
5

Tamże, s. 10-17.
Kamińska G. op. cit. s. 4.
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jest fundusz sołecki. Sprzyja on również usamodzielnieniu
i upodmiotowieniu lokalnych społeczności, przez co jest instrumentem szczególnie przydatnym w metodach odnowy wsi.
Przeszkodą jednak we wdrażaniu idei oddolnej samorządności
za pomocą funduszu sołeckiego nadal jest jego zbyt małe upowszechnienie.
Dlatego zdaniem przedstawicieli sołtysów i środowisk samorządowych, obok promocji funduszu sołeckiego, konieczne jest
stałe śledzenie jego wdrażania i usprawnianie mechanizmów
prawnych i finansowym związanych z realizacją oraz rozliczaniem podejmowanych zadań.
Na różnorodne przyczyny niewystarczającego wykorzystania
możliwości, które stwarza fundusz sołecki wskazywał w swym
wystąpieniu prezes KSS Ireneusz Niewiarowski.
Przypomniał, że tworząc podwaliny samorządu gminnego
nie doceniono znaczenia sołectwa, więc uciekła szansa, której wtedy nie można było dostrzec – szansa na jeszcze większe
i długotrwałe uwolnienie energii społecznej. Praktyka wykazuje, że najbliższy ludziom, najbardziej autentyczny samorząd terytorialny na poziomie gminy jest oczywiście w sołectwie. Jego
nazwa powinna brzmieć: samorząd sołecki (wiejski), a nie jednostka pomocnicza gminy, bo to określenie narzuca już instrumentalny charakter.
– Rozwiązania ustawy o funduszu sołeckim zostały zastosowane w 50 procentach gmin, czyli około 20 tys. sołectw – dowodził I. Niewiarowski. – Ustawa jest stosowana fakultatywne, ale
porusza i wywołuje dyskusję we wszystkich gminach wiejskich.
Główne walory zastosowanych rozwiązań to aktywizacja dużej
części społeczności wiejskich. To sama wieś, za pomocą uchwały zebrania wiejskiego decyduje o wykorzystaniu przyznanych
pieniędzy. Dzięki temu fundusz sołecki wzmacnia instytucję
zebrania wiejskiego, sołtysa i samego sołectwa. Pieniądze z
funduszu sołeckiego dają szansę na połączenie z działaniami
w ramach metody odnowy wsi, służą ,,rozruszaniu” lokalnych
społeczności. Konsekwentne stosowanie funduszu sołeckiego
i metody odnowy wsi otwiera szansę na masowe uruchomienie
działań, kreujących ruch społecznej odnowy.6
– Dzięki wszystkim tym czynnikom występującym łącznie
otwierają się szanse na większe upodmiotowienie społeczności
6

Tamże, 18-21.
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wiejskiej – dowodził prezes KSS I. Niewiarowski.
Co należy czynić, aby tak się stało?
Konieczne są zmiany w samym funduszu sołeckim, bo fundusz sołecki ma też słabości. Konieczny jest kompromis z korporacjami samorządowymi, z ograniczeniami wynikającymi
z innych ustaw, także z konstytucji, co usztywnia” ustawę o funduszu sołeckim. Konieczna jest nowelizacja ustawy, która powinna wprowadzić takie zmiany, jak:
- wprowadzenie możliwości dokonywania w ciągu roku zmiany przez zebranie sołeckie w kwestii przeznaczenia środków
z funduszu sołeckiego,
- możliwość wspólnych działań kilku wiosek poprzez łączenie
środków dla zaspokojenia wspólnych potrzeb lub podział zadań realizowanych w poszczególnych sołectwach dla uzyskania
ich komplementarności,
- wzmocnienie finansowe sołectwa przez zmiany w ustawie
o zbiórkach publicznych, ułatwiające pozyskiwanie dodatkowych środków przez społeczności wiejskie,
- wzmocnienie merytoryczne realizacji funduszu poprzez rozszerzenie zadań ODR-ów w zakresie doradztwa dla sołectw.
O szansach dla wspólnot sołeckich, które stwarza współpraca z lokalnymi grupami działania mówił z kolei dr Ryszard Kamiński, prezes Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich.
Współpraca wspólnot sołeckich z lokalnymi grupami działania wynika przede wszystkim z powszechności podejścia
Leader, który w ramach Osi IV Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 objął praktycznie 90 proc. terytorium Polski. Podejście Leader ma również charakter terytorialny i jest przypisane do konkretnego obszaru, na którym szuka
się oddolnych zasobów i czynników rozwojowych. Sołectwa to
przecież najstarszy sposób organizacji społeczności wiejskich.
Ich liderzy, którzy stanowią społeczną i demokratycznie wybieraną reprezentację mieszkańców, są naturalnym partnerem dla
każdego, kto chce działać na wsi. Dlatego w większości lokalnych grup działania funkcjonujących w Polsce w ich tworzenie
włączeni byli sołtysi i rady sołeckie, uczestnicząc jednocześnie
w zgłaszaniu swoich propozycji i pomysłów do lokalnych strategii rozwoju. W taki sposób Leader jest obecny w sołectwach,
a sołectwa w Leaderze (w lokalnych grupach działania)7.
7

Tamże, 21-22.
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– Trzeba jednak otwarcie przyznać, że nadzieje na oddolną
aktywizację i możliwości wykorzystania środków z Osi Leader
były znacznie większe niż zdarzyło się to w praktyce – podsumował Ryszard Kamiński. – Odnowa wsi wdrażana poprzez
lokalne grupy działania niewiele różni się od tej realizowanej
w ramach Osi III PROW na lata 2007-2013.Trudno doszukać
się większego uspołecznienia i ,,oddolności” w projektach zatwierdzanych przez rady poszczególnych LGD. Sytuacja wygląda tu podobnie, jak całej odnowie wsi z funduszy unijnych.
Pomimo wielu rozczarowań, większość lokalnych grup działania okazała się skutecznym animatorem rozwoju na swoim
obszarze. Jak pokazują m.in. imprezy targowe i promocyjne
w zakresie turystyki wiejskiej, również i na tym polu grupy
LGD odgrywają znaczącą rolę. W wielu miejscach partnerstwa
nie ograniczyły się tylko do wdrażania środków z Osi IV PROW,
ale podjęły inne wyzwania np. dotyczące produktów lokalnych,
animacji kulturalnej, czy młodzieżowej i pozyskały na te cele
dodatkowe środki (np. z programu Działaj Lokalnie, Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich albo z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki). Widoczne było to również w Licheniu dzięki wystawom
i prezentacjom przygotowanym przez lokalne grupy działania,
koła gospodyń wiejskich, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z całego kraju.
Z tymi spostrzeżeniami wiązała się treść stanowiska przyjętego przez uczestników licheńskiej debaty. Jej uczestnicy oczekują w przyszłej polityce wobec obszarów wiejskich zastosowania
nowego podejścia nazywanego w skrócie CLLD (od: Community Led Local Development – rozwój lokalny kierowany przez
społeczność).
W ramach tego podejścia będą mogły powstawać lokalne
partnerstwa międzysektorowe ukierunkowane na kompleksowe rozwiązywanie lokalnych problemów przy wykorzystaniu
wsparcia z różnych funduszy, w tym z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego. To nowe podejście, jak podkreślano, jest
nie tylko szansą dla obszarów wiejskich, lecz również dla społeczności terenów zurbanizowanych8.
W takcie licheńskiej debaty głos zabierali nie tylko eksperci
i naukowcy, ale również praktycy angażujący się w swych środowiskach w działania z zakresu odnowy wsi czy animatorzy
8

Tamże, s. 48-53.
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przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckiego – liderzy
wiejscy, jak również reprezentanci organizacji pozarządowych
aktywnych w środowiskach wiejskich. Prezentowano przykłady dowodzące skutecznej współpracy pomiędzy lokalnymi
grupami działania i środowiskami sołeckimi. Witold Magryś
ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów mówił m.in. możliwościach tkwiących w sieciach współpracy, które nieformalnie
zjednoczyły w działaniach na rzecz odnowy wsi 15 śląskich lokalnych grup działania. Doświadczeniami w zakresie wdrażania wojewódzkich programów odnowy wsi i wsparcia obszarów wiejskich dzielili się m.in. członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Piotr Karnaś
oraz Jan Kaszuba z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego. Natomiast socjolog Wojciech Knieć z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przybliżył wyniki badań dotyczące kondycji społeczeństwa obywatelskiego na wsi.
– Kondycja obywatelska polskiej wsi mierzona oficjalnymi
statystykami wygląda gorzej niż w ośrodkach miejskich – podsumował swoją prezentację Wojciech Knieć. – Kapitał społeczny
mierzony metodologiami wypracowanymi poza Polską należy do
najniższych w Europie. Mamy do czynienia ze zjawiskami uzależnienia organizacji obywatelskich od samorządów lokalnych.
Ale okazuje się, że jeśli sięgniemy po głęboko schowane dane,
to obraz trzeciego sektora wcale nie wygląda tak źle, a wręcz
znacznie lepiej niż w miastach. Kapitał społeczny, mierzony
w sposób taki, jaki przystaje do pewnych specyfik wspólnot lokalnych w Polsce, jest bardzo silny. Natomiast budowa wspólnoty obywatelskiej polskiej wsi wymaga specjalnego oprzyrządowania, na przykład poprzez funkcjonowanie doposażonych
funduszy sołeckich oraz prostych małych grantów czy to unijnych, czy to regionalnych. To jest także przełamywanie kulturowych barier w postaci nieufności tzw. szarych obywateli wobec
ludzi aktywnych. No i wreszcie wzmocnienie instytucji demokracji u korzeni, bo tam jest jeszcze raz powtarzam prawdziwa
Polska sołectwa, rady sołeckie i zebrania wiejskie.
***
– Dwadzieścia lat temu, gdy tworzył się ruch stowarzyszeniowy sołtysów w Polsce, nikt nawet nie marzył o takich formach
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wsparciach inicjatyw wiejskich, jak odnowa wsi, Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich czy fundusz sołecki – przypomniał uczestnikom licheńskiej debaty prezes KSS Ireneusz Niewiarowski9.
Podsumowania rocznicowe, związane z obchodami dwudziestolecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów, a także wyróżnienia dla osób zasłużonych w jego rozwoju – to akcenty kolejnego
dnia licheńskich spotkań. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i państwowych Wielkopolski, parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz instytucji współpracujących z Krajowym
Stowarzyszeniem Sołtysów. List gratulacyjny prezydenta Bronisława Komorowskiego, kierowany do Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta
Dariusz Młotkiewicz.
„Sołtys to gospodarz, który służy lokalnej społeczności.
Z upływem lat zmieniają się wyzwania, przed jakimi stoją
mieszkańcy obszarów wiejskich, zmienia się również rola sołtysa, wciąż jednak to niezwykle ważna funkcja będąca łącznikiem pomiędzy obywatelami a administracja publiczną. Marzy
się nam Rzeczypospolita Obywatelska, w której mieszkańcy
współpracują z władzą na bardzo wielu płaszczyznach. Władza
musi się ciągle uczyć jak wykorzystywać potencjał aktywności
obywatelskiej. Przestrzeń między władzą a obywatelem powinna być coraz lepiej zagospodarowywana w dużej mierze przez
samoorganizację obywatelską. Wszyscy powinni skorzystać
z dobrych przykładów współdziałania między sołectwem a gminą. Staramy się te procesy wspierać, promujemy ruch odnowy
wsi, namawiamy do jego upowszechnienia.”10 – napisał m.in.
w liście do uczestników licheńskiego spotkania prezydent Bronisław Komorowski.
Z wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego oraz
działalność na rzecz społeczności lokalnych Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski: Stanisława Lawerę ze Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, Ryszarda Papierkowskiego
z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Franciszka Sztukę ze Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego
i Joannę Iwanicką, redaktor naczelną „Gazety Sołeckiej.
9 Kaniewska G., Wiejska nasza Polska, op. cit., s. 4.
10 Kaniewska G. Dwadzieścia lat stowarzyszeń sołtysów, „Gazeta Sołecka 2012, nr 6, s. 3, 23.
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Senator Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS przypomniał genezę ruchu stowarzyszeniowego sołtysów podkreślając, że gdyby nie Solidarność ” protesty społeczne w latach 80., a potem
reforma samorządowa, która wyzwoliła energię i dała impuls do
przemian, nie byłoby stowarzyszenia. W 1991 roku zarejestrowano pierwsze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Konińskiego, a w 1994 roku – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które obecnie zrzesza ponad 15 tys. członków.
Prezes Ireneusz Niewiarowski odebrał też z rąk marszałka
Marka Woźniaka Odznakę Honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego przyznaną Krajowemu Stowarzyszeniu
Sołtysów przez władze samorządowe regionu. Odznaką tą uhonorowany został też Tomasz Nuszkiewicz, jeden z animatorów
ruchu sołtysów w Wielkopolsce i kraju. Złoty Krzyż Zasługi
otrzymał Jan Daniszewski. Srebrne Krzyże Zasługi odebrali:
Barbara Czachura, Alfred Frydrychowicz, Edward Jednoszewski, Sławomir Królak,
Waldemar Małaczyński, Wincenty Pawelczyk i Henryk Zagozda. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymały: Irena Arent oraz Aleksandra Lewandowska-Robak. Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”
wręczono: Ryszardowi Surale, Jerzemu Nogajowi, Józefowi
Bartkowiakowi oraz Ludwikowi Derezińskiemu.
Uczestnicy obchodów 20-lecia ruchu stowarzyszeniowego sołtysów uczestniczyli w uroczystej mszy w Bazylice Licheńskiej,
której przewodniczył bp Wiesław Alojzy Mering następnie złożyli kwiaty na grobie księdza biskupa Romana Andrzejewskiego,
który przez wiele lat patronował tworzeniu organizacji sołtysowskich oraz ich licheńskim pielgrzymkom.
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Odznaczeni i goście, uczestnicy uroczystych obchodów 20-lecia ruchu stowarzyszeń sołtysów zorganizowanych
27 maja 2012 r. w Licheniu.
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Prezes Ireneusz Niewiarowski prezentuje Oznakę Honorową za zasługi dla
województwa wielkopolskiego przyznaną Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów, którą 27 maja w Licheniu wręczył marszałek Marek Woźniak.

Marszałek Marek Woźniak w otoczeniu uczestniczek – Szkoły Liderek
Rozwoju Lokalnego, prowadzonej od 2010 roku w Wielkopolsce w ramach
Planu Działania Sekretariatu Regionalnego KSOW, we współpracy z lokalnymi grupami działania.
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2. W nowoczesnym sołectwie.
Dwudziestolecie stowarzyszeń sołtysów w Polsce i Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów, oprócz wspomnień i podsumowań,
skłaniają do refleksji nad rolą sołtysa w przyszłości. Jakich liderów potrzebuje wieś? W wywiadzie udzielonym „Gazecie Sołeckiej” prezes KSS Ireneusz Niewiarowski w maju 2013 r. tak
odpowiada na to pytanie:
Będzie jej potrzebny sołtys działający w innej formule niż
przez dziesięciolecia – często tylko jako poborca podatków, bo
te będziemy płacić elektronicznie. Już obecnie wielu mieszkańców wsi korzysta z e-płatności. Dziś potrzebny jest sołtys animator, organizator, osoba przewodząca swojej wsi, pobudzająca
mieszkańców do działania, reagująca na oczekiwania wspólnoty sołeckiej. Nie puści już kurendy o zebraniu wiejskim, ale
być może będzie administrował stroną internetową swojego sołectwa i na niej mieszkańcy znajdą wszystkie potrzebne informacje o tym, co dzieje się na wsi. Już dziś są takie sołectwa
i tacy sołtysi. Ale żeby nie nastąpiła atomizacja sołectwa, sołtys
musi stać się animatorem wspólnych działań w środowisku,
w którym wspólnota sołecka żyje, powinien sprawnie działać
fundusz sołecki, funkcjonować metoda odnowy wsi.11
Nie są to li tylko futurystyczne dywagacje. O tym, że internet staje się coraz powszechniejszym narzędziem komunikacji
w sołectwach, a także służy ich promocji udowadnia najnowsza
inicjatywa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – konkurs na
najlepszą wiejską stronę internetową. Nabór do konkursu zamknięto 31 marca 2013. Zgłosiło się 231 witryn12.
Najlepsze strony będą prezentowane na stronie internetowej
KSS: www.konkurs.kss.org.pl. Najwięcej stron nadesłało województwo małopolskie – 31. Wielkopolskie – 30. Dolnośląskie – 23.
Kujawsko-pomorskie – 11. Lubelskie – 7. Lubuskie – 8. Łódzkie
– 9. Małopolskie – 31. Mazowieckie – 14. Opolskie – 21. Podkarpackie – 8. Podlaskie – 4. Pomorskie – 22. Śląskie – 16. Świętokrzyskie – 7. Warmińsko-mazurskie – 8. Zachodnio-pomorskie – 12.
Konkurs został podzielony na dwa etapy. Pierwszy – wojewódz11
12

Niewiarowski I.: Tak – dla podmiotowości sołectwa. Rozmawiała Kaniewska G., „Gazeta
Sołecka” 2013, nr 5, s. 3, 29.
Ponad dwieście stron do oceny ,[w:] www.kss.org.pl [dostęp z 10 maja 2013 r.].
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ki, organizowany przy współpracy urzędów marszałkowskich,
miał za zadanie wyłonić najlepszą stronę z regionu, która następnie przejdzie do etapu drugiego, czyli finału. Strony finalistów jury oceniało pod kątem ich funkcjonalności, popularności oraz interaktywności z mieszkańcami wsi. Dla laureatów
przygotowano atrakcyjne nagrody, w tym komputery, laptopy,
tablety wszystkie z opłaconym rocznym abonamentem na internet, a dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich aparaty cyfrowe.
Dzięki konkursowi organizatorzy chcą przygotować ogólnopolską bazę wiejskich stron internetowych, a także raport przedstawiający aktywność społeczności wiejskich w internecie oraz model idealnej wiejskiej strony internetowej.
Patronat nad konkursem objął Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, a także Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Partnerem KSS został Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
A jak zrobić idealną stronę internetową – o tym można się
było dowiedzieć m.in. z cyklu publikacji „Gazety Sołeckiej” pod
winietą. „Internetowy ból głowy”, w których, obok praktycznych
porad technicznych i redakcyjnych Jerzego Szyftera, można
było znaleźć wnikliwe recenzje wielu wiejskich witryn.
Celem konkursu „SOŁECTW@ w sieci” jest m.in. zachęcanie liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni oraz przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które
grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Obok działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, gwarantującej dostęp do szerokopasmowego internetu, potrzebne
są inicjatywy edukujące społeczności wiejskie w zakresie korzystania z komputera czy interaktywnej komunikacji. Mówili
o tym w jednym z programów TVP Info, która również patronowała konkursowi, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski i Maja
Winiarska-Czajkowska – sołtyska wsi Opypy w województwie
mazowieckim1.
Dowodem aktywnego udziału w przełamywaniu technologicznych barier w dostępie do internetu na wsi jest realizowany
wspólnie przez KSS oraz firmę Polkomtel sp. z o. o. projekt pn.
„Sołectwo na plus”. W ramach przedsięwzięcia przygotowano
specjalną ofertę usług telekomunikacyjnych oraz internetu bezprzewodowego dla sołtysów i członków rad sołeckich.
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Z nowymi technologiami wiążą się kwestie dostępu do edukacji i jakości życia na wsi, ale najważniejsi są zawsze ludzie
– ich inwencja, wiedza, chęci działania oraz materialne możliwości. Mówiono o tym podczas debat towarzyszącym poznańskim
targom Gmina 2012. Sołtysi, liderzy wiejscy, samorządowcy
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczyli
w konferencji organizowanej przez KSS wspólnie z Funduszem
Rozwoju Wsi Polskiej i samorządem województwa wielkopolskiego2.
W trakcie konferencji rozmawiano m.in. o kwestiach przygotowania zawodowego młodzieży wiejskiej, zastanawiając się
m.in. nad tym, czy możliwe jest zdobycie jest kwalifikacji zawodowych w miejscu zamieszkania. Mówiono o potrzebie racjonalnego planowania inwestycji oświatowych na obszarach wiejskich, a także o problemach z utrzymaniem małych wiejskich
szkół i świetlic. Wskazując na pozytywne doświadczenia województwa wielkopolskiego, podkreślano potrzebę wdrażania
w gimnazjach wiejskich dodatkowych programów edukacyjnych wyrównujących warunki startu edukacyjnego młodzieży
w szkołach średnich. Na przykładzie działań stowarzyszenia
„Z edukacją w przyszłość”, które przejęło prowadzenie zamkniętej szkoły publicznej w Korzeczniku w gminie Kłodawa,
rozmawiano o nowym modelu funkcjonowania szkoły wiejskiej, łączącej funkcje oświatowe z rolą centrum edukacyjnego
i kulturalnego dla całej lokalnej społeczności. O tym, że jest to
możliwe, także w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, udowadniano na przykładzie instytucji oświatowych
i organizacji pozarządowych działających w Wielkopolsce.
Natomiast wypracowanie stanowiska dotyczącego przyszłości polskiej wsi było jednym z tematów dwudniowych obrad
Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które odbyły się w dniach 11-12 września w Uniejowie w województwie
łódzkim. Współgospodarzem obrad był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
Obrady rozpoczęto minutą ciszy, czcząc w ten sposób pamięć
zmarłego w lipcu 2012 roku wiceprezesa KSS Antoniego Rapacza.
Delegaci stowarzyszeń odnieśli się do sprawozdań merytorycznych i finansowych KSS za 2011 rok. Wśród ważniejszych
dokonań wymieniono kontynuację projektu ,,Fundusze Sołeckie – szansą dla wsi” realizowanego przy wsparciu Funduszu
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Inicjatyw Obywatelskich oraz konkurs ,,Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa 2010”, natomiast w ramach projektu ,,Fundusz Sołecki szansą dla wsi” zorganizowano 50 szkoleń dla sołtysów i liderów wiejskich oraz samorządowców. Przypomniano
m.in. udział prezydenta Bronisława Komorowskiego w konferencji ,,Wiejska Polska” oraz organizację seminarium podczas
Targów Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych Gmina
2011.
Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski zachęcał do organizowania w całym kraju konkursu ,,Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”, a także do promocji konkursu ,,Sołectwo przyjazne
środowisku”.
W trakcie posiedzenia delegaci wybrali, w miejsce zmarłego
Antoniego Rapacza, nowego członka zarządu głównego. Został
nim Paweł Odrobina z Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
O tego momentu zarząd KSS pracuje w następującym składzie:
Ireneusz Niewiarowski – prezes, Barbara Czachura – wiceprezes, Stanisław Lawera – wiceprezes, Feliks Januchta – wiceprezes, Sławomir Królak – skarbnik, Paweł Odrobina – sekretarz,
Stanisław Małachwiej – członek.
W dalszej części obrad poruszano m.in. sprawy związane
z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego. Realizuje go 54 procent gmin. Liczba ta jednak może być wyższa, gdyż ministerstwo w podliczeniach bierze pod uwagę gminy, w których nie
ma sołectw. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski podkreśla znaczenie funduszu sołeckiego, Leadera (w tym lokalnych grupy
działania), jako narzędzi do aktywizacji wsi, które służą budowaniu bezcennego kapitału społecznego. Ale potrzebne są:
doskonalenie funduszu, monitoring i programy wojewódzkie.
– Warto podkreślić, że do 2020 roku mamy zapewnione środki z Unii, ale wygrają w rozdaniach ci najaktywniejsi, czyli ludzie, którzy dziś są zaangażowani w fundusz sołecki czy Leadera. Będą wspierane te działania, w których społeczność lokalna
wpływa na swoją rzeczywistość – powiedział podczas dyskusji
z delgatami senator. Andrzej Walczak z Opolskiego13.
Barbara Czachura, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, mówiła o tym, że są gminy, w których
stroną inicjującą wprowadzenie funduszu są samorządowcy.
13

Żaryn O., Rada Krajowa KSS: wzmocnienie oddolnych inicjatyw i sołectwa, „Gazeta
Sołecka” 2013, nr 10, s. 4-5.
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– U mnie wszyscy radni byli za funduszem. Musiałam przekonywać sołtysów. I w końcu radni, wbrew sołtysom, wprowadzili
fundusz. Dziś za nim jest każdy sołtys.
Na zakończenie obrad delegaci przyjęli stanowisko, w którym
stwierdzają m.in.: Rada Krajowa KSS z zadowoleniem odbiera
fakt przyjęcia przez uczestników konferencji „Wiejska Polska”
w maju tego roku w Licheniu deklaracji. Mówi ona o wzmocnieniu oddolnych aktywności wykorzystujących inicjatywę
i gotowość do działania mieszkańców poszczególnych sołectw i miejscowości. (…)14
Rada Krajowa poparła również potrzebę nowelizacji ustawy
o funduszu sołeckim, aby stworzyć m.in. możliwość dokonywania zmian w funduszu w ciągu roku i wspólne działanie kilku
wiosek. Postulowano także podjęcie prac nad zmianą ustawy
o samorządzie gminnym, w celu wzmocnienia sołectwa, przez
jego większe upodmiotowienie i przekazanie dodatkowych
kompetencji.
14

Tamże, s. 5.

Uroczyste obchody 15-lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego odbyły się 2 lipca 2012 roku w Sieroszewicach w powiecie
ostrowskim. Z okazji jubileuszu uhonorowano zasłużonych działaczy organizacji oraz przedstawicieli współpracujących z nią stowarzyszeń, instytucji
i samorządów. Gratulacje dla wielkopolskich sołtysów, m.in. od senatora
Ireneusza Niewiarowskiego, odbierali: prezes Barbara Czachura oraz pierwszy animator tej organizacji Franciszek Sztuka.
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Strona internetowa sołectwa Opypy w województwie mazowieckim.

Strona internetowa sołectwa Pomarzany Fabryczne w województwie wielkopolskim.
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Z deklaracji uczestników konferencji „Wieljska Polska”
– Licheń, 26 maja 2012 r.
Uczestnicy Konferencji „Wiejska Polska„ deklarują swoje poparcie dla oddolnych inicjatyw lokalnych wykorzystujących inicjatywę i gotowość do działania mieszkańców poszczególnych sołectw
i miejscowości.
W roku 2012 obchodzimy w Polsce piętnastolecie metody odnowy wsi w Polsce. (...) Odnowa
wsi stała się od momentu przystąpienia naszego Kraju do Unii Europejskiej jednym z kluczowych
instrumentów mających oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich. W odnowie wsi realizowanej jako
działanie inwestycyjne z funduszy unijnych przejawia się jednak również pewna niedoskonałość. Wybudowano co prawda tysiące nowych świetlic, placów zabaw, boisk, zagospodarowano place i obiekty turystyczne, jednak nie zawsze działania te w wystarczającym stopniu angażowały społeczności
poszczególnych sołectw i miejscowości, tak aby prowadziło to do uruchomienia ich aktywności dla
„odnowienia” życia swojej wsi.
(...) Odnowa wsi wymaga również ograniczenia biurokracji oraz budowania regionalnych i lokalnych systemów wsparcia.
Fundusze sołeckie spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem w społecznościach wiejskich, ponieważ dawały szanse na zwiększenie ich samodzielności i co najważniejsze – dalsze ich upodmiotowienie w ramach samorządu terytorialnego. Dalsze wdrażanie idei oddolnej samorządności poprzez
funkcjonowanie funduszu sołeckiego będzie wymagało aktywności w jego promowaniu – tam gdzie
jeszcze nie został wdrożony i dążeniu do zachowania jego celów – tam gdzie już realnie pomaga
w rozwoju sołectw.
Niezbędna jest więc nowelizacja ustawy o funduszu sołeckim uwzgledniająca miedzy innymi możliwość dokonywania zmian w funduszu w ciągu roku budżetowego, wspólne działania kilku wiosek czy
też wzmocnienie finansowe przez zmianę ustawy o zbiórkach publicznych. Środki z funduszu sołeckiego powinny też w łatwiejszy sposób stanowić wkład własny do innych projektów. Fundusz sołecki jako
bardzo dobrze odbierany mechanizm wymaga stałego monitorowania i stopniowego udoskonalania.
Nadzieją dla społeczności wiejskich są wstępne propozycje wsparcia rozwoju wsi na nowy okres
programowania w UE na lata 2014 -2020. Trzeba jednak podkreślić, że poza środkami finansowymi
dla wsi potrzebne jest też wyeliminowanie licznych absurdów związanych z wdrażaniem funduszy
pomocowych i ich odbiurokratyzowanie.
Konieczne są zmiany w otoczeniu prawnym dotyczącym funkcjonowania lokalnych społeczności
i rozwoju wiejskiej aktywności gospodarczej. Należy uprościć szereg regulacji prawnych w tym miedzy
innymi dotyczących funkcjonowania małych wiejskich organizacji, wytwarzania i lokowanie na rynku
produktów lokalnych, sprzedaży bezpośredniej z gospodarstwa rolnego, stosowania uproszczeń i jednoznacznych interpretacji (uproszczeń?) przepisach skarbowych, sanitarnych i innych generujących
bariery dla aktywności mieszkańców wsi.
W związku z wdrażaniem funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej wielkie nadzieje
budzi upowszechnienie obecnego już w Polsce tzw. podejście LEADER. (...)
Uczestnicy konferencji wyrażają w pełni poparcie dla szerokiego zastosowania nowego instrumentu rozwojowego (CLLD) wspierającego oddolne inicjatywy wiejskie, należy jednak bezwzględnie
wyciągnąć lekcję z biurokratycznej „ślepej uliczki” w którą wprowadzone zostało podejście LEADER
w okresie 2007-13. (...)
W Polsce po roku 1989 do najbardziej udanych reform zaliczyć można upodmiotowienie samorządów gminnych, dzisiaj czas wzmocnienie podmiotowości sołectw poprzez przekazanie im dodatkowych kompetencji i odpowiedzialności za wiejskie „Małe Ojczyzny”. Przysłuży się to z pewnością
wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi, którego sołectwa są integralną częścią.
Uczestnicy konferencji z nadzieją oczekują na zapowiedzianą przez Pana Prezydenta nową ustawę
o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego i wnoszą o śmielsze
odniesienia rozszerzające możliwości sołectwa

220

W NOWOCZESNYM SOŁECTWIE

Podczas posiedzenia Rady Krajowej w Uniejowie wicewojewoda łódzki
Paweł Bejda wręczył Złoty Krzyż Zasługi Stanisławowi Pełce ze Spycimierza w gminie Uniejów, wieloletniemu działaczowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.

Posiedzenie Rady Krajowej KSS w Uniejowie, przy stole prezydialnym (od
lewej): członek zarządu województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, wicewojewoda łódzki Paweł Bejda, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski Maria
Kaczorowska, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w łódzkim Urzędzie Marszałkowskim.
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VII
Podsumowanie

C

o zyskuje polska wieś, a co wzbogaca całe polskie społeczeństwo dzięki dwudziestoletniej działalności stowarzyszeń sołtysów? Jak mierzyć osiągnięcia zrzeszonych
w tych organizacjach wiejskich liderów, a jak wyzwoloną ich
działaniem aktywność lokalnych wspólnot czy organizacji pozarządowych? Wybrane przykłady dokonań krajowego i regionalnych stowarzyszeń sołtysów przedstawione w tej publikacji są
tylko próbą takiego bilansu. Odnotowujemy w niej najbardziej
charakterystyczne elementy dorobku minionych dwudziestu lat
jednego z najważniejszych ruchów stowarzyszeniowych spośród
skupiających swoją działalność na obszarach wiejskich. Czas
ten wyznaczają etapy związane z przełomowymi momentami
w historii III Rzeczypospolitej, wiążące się z przemianami ustrojowymi, wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, jak również
wydarzenia ważne w życiu sołeckich stowarzyszeń, inicjujące
nowe kierunki czy formy ich działań.
Tworzenie organizacji sołtysów zapoczątkowano w 1992 roku
w Wielkopolsce, powołaniem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. Dwa lata później,
podczas spotkania towarzyszącego pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu na ziemi konińskiej, sołtysi istniejących już wtedy sześciu lokalnych i regionalnych organizacji
podjęli inicjatywę utworzenia federacji – Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, które ukonstytuowało się w 1994 roku.
Pierwsze stowarzyszenia sołtysów rozpoczynały działalność
w trudnych latach potransformacyjnego kryzysu politycznego
i gospodarczego. Wieś gwałtownie zubożała ponosząc wysokie
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koszty przemian, odczuwając boleśnie skutki wprowadzenia
gospodarki rynkowej. Ale polskie gminy zdążyły uzyskać potężny atut, z którego uczyniły instrument służący nadrabianiu
cywilizacyjnych opóźnień. Był nim samorząd terytorialny. Samodzielne miasta i gminy nie przespały swojej szansy. Rozwijały i modernizowały lokalną infrastrukturę, budowały drogi,
wodociągi, instalacje sanitarne, sieci telekomunikacyjne, remontowały szkoły. Gminy inwestowały w te przedsięwzięcia, ale
to sołtysi przekonywali mieszkańców do koniecznego wysiłku.
To sołtysi organizowali komitety budowy wodociągów i telefonizacji, namawiali sąsiadów do udziału w potrzebnej inwestycji,
przekazywali im praktyczne informacje przydatne w wielu życiowych sprawach.
Dla siebie oczekiwali jasnego określenia statusu prawnego
funkcji sołtysa i sołectwa, wsparcia macierzystych gmin w trudnej codziennej pracy i partnerskiego podejścia do zgłaszanych
inicjatyw. Stowarzyszenia sołtysów, a następnie KSS, włączały
się w lobbing na rzecz ulepszenia prawa dotyczącego sołectw
i sołtysów. W rezultacie sołtysi otrzymali ochronę przysługującą
funkcjonariuszom publicznym, zaczęli być zapraszani na sesje
rad gmin, uzyskali możliwość zwrotu kosztów podróży i diet za
udział w pracach samorządu.
To głównie dzięki pracy KSS sołtysi uświadomili sobie, że
są znaczącą grupą w środowisku samorządowym polskiej wsi
i mogą w nim odegrać jeszcze większą rolę niż dotychczas. Rozumieli to coraz lepiej również samorządowcy, dzięki czemu
w wielu gminach współpraca wójtów, burmistrzów i radnych
z sołtysami i sołectwami ulegała poprawie.
Stowarzyszenia sołtysów stały się ośrodkami wymiany informacji, przydatnych nie tylko w codziennej pracy sołtysów, ale
także niezbędnych członkom reprezentowanych przez nie społeczności. Miały swój wkład w organizowanie izb rolniczych.
Uczyły mieszkańców wsi samoorganizowania się i gospodarności, propagując m.in. wzorce wzajemności ubezpieczeniowej.
Kiedy pod koniec lat 90. niektóre organizacje działające
w środowiskach wiejskich zajmowały się głównie blokadami
dróg, sołtysi postanowili działać konstruktywnie, angażując się
w przygotowanie „Paktu dla rolnictwa”. Przypominali przy tym,
że wieś to nie tylko rolnictwo, że to także miejsce życia, nauki
i pracy ponad połowy mieszkańców naszego kraju. To nasze
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wspólne korzenie, bogata skarbnica tradycji i kultury. O tym,
że unowocześnianie kraju należy rozpoczynać od poprawy warunków życia na wsi.
KSS i zrzeszone w nim organizacje wielokrotnie angażowały
się w realizację idei wykraczających poza granice sołectw, takich jak integracja europejska czy współpraca transgraniczna.
Prowadziły szkolenia służące sprawnemu wykorzystaniu unijnych dopłat bezpośrednich czy rent strukturalnych. Aby polscy
rolnicy mogli skorzystać z satysfakcjonujących rozwiązań związanych z wstąpieniem do Unii Europejskiej, trzeba było zorganizować ponad 50 tysięcy spotkań informacyjnych. Ogromny
udział w tym gigantycznym przedsięwzięciu mieli sołtysi i organizacje sołtysów.
KSS spełnia dziś na polskiej prowincji jeszcze jedną istotną funkcję, wspierając działalność organizacji pozarządowych.
Pobudzanie ruchu stowarzyszeniowego jest jednym z celów
statutowych KSS. Jak to można zrobić pokazywano własnym
przykładem, powołując m.in. Koniński Bank Żywności, który
skutecznie wspomaga działalność ponad stu trzydziestu organizacji pozarządowych w pięciu powiatach wschodniej Wielkopolski.
KSS przyjęło na siebie także funkcję łącznika między poszczególnymi organizacjami pozarządowymi na prowincji. W wielu
realizowanych przez siebie projektach koncentrowało się na
nawiązywaniu kontaktów, wymianie informacji i popularyzowaniu dokonań organizacji działających w środowiskach wiejskich. Rozwinięciem tej idei była inicjatywa utworzenia Forum
Aktywizacji Obszarów Wiejskich, stanowiącego porozumienie
polskich organizacji pozarządowych, zajmujących się aktywizowaniem społeczności wiejskich i działających na ich rzecz.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, które reprezentuje interesy
sołectw w gminach, powiatach i regionach, przez kilkanaście lat
lobbowało za zmianami prawnymi, pozwalającymi na większy
udział mieszkańców w zarządzaniu sprawami lokalnymi. Ukoronowaniem tych starań była uchwalona w 2009 roku ustawa
o funduszu sołeckim. Ten akt prawny wzmacnia instytucję zebrania wiejskiego, podnosi znaczenie słtysa i oczywiście samego
sołectwa. Fundusze sołeckie pomagają w urzeczywistnianiu budowanych oddolnie wiejskich strategii, mobilizują mieszkańców
wsi do aktywności i współdziałania. Są przydatne w nawiązywa224
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niu konstruktywnego partnerstwa samorządów gminnych i wiejskich wspólnot.
Wprawdzie koncentrujemy się a tych łamach na dorobku Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ale warto w tym miejscu przypomnieć, nie ujmując zasług inicjatorom pierwszych sołtysowskich organizacji, że istnieją one dzięki sołtysom i dla sołtysów.
Dwadzieścia lat to wiek dojrzały, ale tylko w życiu człowieka.
W historii wielu regionalnych i lokalnych organizacji sołtysów
tę dojrzałość mierzy się nie metrykalnie, ale znaczeniem i zakresem dokonań. Mając to na uwadze, można powiedzieć, że
w wiek dojrzały wkraczały one już u progu swej działalności.
Wielka w tym zasługa ich animatorów, wytrwałych działaczy
stowarzyszeń sołtysów, którzy oprócz odpowiedzialnego obowiązku służenia swym wspólnotom znajdują czas na rozwijanie
kontaktów z podobnymi jak oni pasjonatami organicznikowskiej pracy.
Upływający czas natomiast nieubłaganie przypomina o potrzebie kronikarskiego spojrzenia na dorobek sołtysowskich
stowarzyszeń. Nawet szkicowe przedstawienie wielu wydarzeń
z życia regionalnych organizacji sprzed kilkunastu chociażby
lat staje się coraz trudniejsze, bo kurczą się szeregi założycieli
i pierwszych animatorów tych organizacji, a wraz z nimi odchodzi pamięć ludzka, tylko dotycząca ich dorobku. Wielkie wyrazy szacunku należą się w tym miejscu Krajowemu Stowarzyszeniu Sołtysów i Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Sołtysów za
poczucie kronikarskiego obowiązku i konsekwentne starania
o utrwalenie bogatego dorobku regionalnych i lokalnych stowarzyszeń.
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Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją reprezentującą Skarb
Państwa w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Do
połowy lipca 2003 r. działała pod nazwą Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa, którą powołano w październiku 1991 r. Nieruchomości przejęte przez Agencję, głównie po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych oraz z Państwowego Funduszu Ziemi, tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), w którym znalazło się 4,74 mln ha gruntów. Dotychczas Agencja sprzedała
prawie 2,4 mln ha gruntów.
Według stanu na koniec 2012 r. w Zasobie WRSP pozostaje niewiele
ponad 1,8 mln ha, z czego ok. 1,32 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Do rozdysponowania pozostaje ok. 319 tys. ha, w postaci
ponad 500 tys. działek. Cały proces sprzedaży i dzierżawy gruntów
realizowany jest przez 16 oddziałów terenowych i filii Agencji.
W ostatnich 3 latach wszelkie działania ANR były podporządkowane przyspieszeniu procesu prywatyzacji majątku Zasobu. Intensyfikacji sprzedaży państwowych gruntów rolnych towarzyszy wzrostowa tendencja cen gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu
WRSP. W 2012 r. średnia cena za 1 ha państwowych użytków rolnych
wyniosła 19 288 zł. Była ona jednak o ok. 5 tys. zł niższa od średniej
krajowej ceny za hektar takich użytków w obrocie międzysąsiedzkim.
Przyspieszeniu procesu prywatyzacji służyć ma również nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która weszła w życie 3 grudnia 2011 roku. Agencja wyłącza
z większych obszarowo dzierżaw 30 proc. użytków rolnych i są one
systematycznie przeznaczane do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. Areał przygotowywanych do sprzedaży działek
jest dostosowywany do średnich wojewódzkich.
www.anr.gov.pl
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Jednym z najważniejszych czynników zachęcających do zakupu gruntów rolnych jest możliwość nabywania ich na zasadach preferencyjnych, który to przywilej będzie aktualny do końca 2013 roku. Rolnicy mogą korzystać z możliwości rozłożenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych płatności na raty lub z kredytów preferencyjnych
z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 lutego 2012 r.
Agencja Nieruchomości Rolnych może rozkładać rolnikowi indywidualnemu spłatę należności za zakupioną nieruchomość w przetargu ograniczonym i nieograniczonym (lub wydzierżawioną w drodze
przetargu) na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłaci on co najmniej
10 proc. ceny nieruchomości.
Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz gruntów rolnych w swojej
ofercie posiada największy i najatrakcyjniejszy pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce. ANR dysponuje około 100 tys. ha takich gruntów, w tym ponad 60 tys. ha znajduje się w granicach administracyjnych i w pobliżu miast.
ANR sprawuje także nadzór nad działalnością 45 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza
oraz gromadzony najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt
decydujący o postępie biologicznym.
Począwszy od 2004 r., Agencja odprowadza do budżetu państwa
kwotę wynikającą z różnicy między wpływami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację ustawowych zadań. Łącznie od 2005 r.
do końca 2012 r. bezpośrednio do budżetu Agencja wpłaciła niemal
9,1 miliarda złotych. Od 2006 r. ANR wpłaca również środki na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla
Zabużan. Od 2006 r. do końca 2012 r. Agencja na ten cel wpłaciła już
prawie 2,94 miliarda złotych. Łącznie od 2005 r. do końca 2012 r. Agencja wpłaciła do budżetu państwa oraz na Fundusz Rekompensacyjny ponad 12 miliardów złotych.
www.anr.gov.pl
227

PROMOCJA

20 lat ubezpieczenia
społecznego rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego funkcjonuje w administracji państwowej od 1 stycznia 1991 r. Powstała w początkach transformacji ekonomicznej
kraju w latach 90. Jest najmłodszą wśród podobnych instytucji w Europie, istniejących:
w Niemczech od 1919 r., we Francji od 1945 r., w Grecji od 1961 r., Finlandii od
1969 r., Austrii od 1974 r. Powierzono jej samodzielną obsługę zadań określonych
ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i innych zlecanych przez państwo z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia. Wcześniej, w
powszechnym systemie ubezpieczeń, obsługę rolników indywidualnych prowadziło
ok. 2 500 urzędów gmin. Dokonywały poboru i ewidencji składek. Przyjmowały i kompletowały wnioski o świadczenia, realizowały ich wypłatę. Natomiast przyznawaniem rolnych świadczeń zajmowało się 56 oddziałów i Centrala ZUS.
W pierwszym roku istnienia Kasa przejęła zadania wobec 1 750 tys. osób czynnych zawodowo w indywidualnym rolnictwie i ponad 1 790 tys. rolnych świadczeniobiorców. Sukcesywny spadek udziału obu grup w rolniczym systemie w minionym 20-leciu spowodowały m.in. przemiany strukturalne w rolnictwie, uwarunkowania demograficzne, a także zmiany przepisów. Aktualnie ubezpieczeniu w KRUS
podlega ok. 1,5 mln osób, a ok. 1,3 mln otrzymuje emerytury, renty i inne świadczenia.
W KRUS funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń: emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, na które są wymierzane odrębne składki.
Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych jest zagwarantowana przez państwo w
ramach Funduszu Emerytalno-Rentowego. Dotacja uzupełniająca do FER w skali roku wynosi ok. 88 proc. jego przychodów i przez ostatnie 10 lat na tle wydatków
z budżetu państwa zmalała ponad połowę – do ok. 5 proc. Natomiast tylko składki od ubezpieczonych gromadzone w Funduszu Składkowym są źródłem wypłaty
świadczeń z drugiego z wymienionych ubezpieczeń.
Obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia w Kasie dotyczy każdego rolnika,
który jako osoba fizyczna podejmuje w Polsce na własny rachunek działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub w dziale specjalnym.
228

PROMOCJA

Obowiązkowy tryb dotyczy także małżonka rolnika i domowników, jeśli osoby te
pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, uczestniczą w prowadzeniu działalności rolniczej i nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty lub do innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej rozszerzyło możliwość ubezpieczenia w KRUS obywateli państw członkowskich UE, EOG,
a ponadto obywateli państw-stron porozumień o koordynacji zabezpieczenia
społecznego.
Dopełniający charakter rolnego systemu wobec powszechnego oznacza, że każda
inna niż rolnicza aktywność zawodowa rolników (np. zatrudnienie, bez względu na
wymiar etatu i okres związania umową o pracę) co do zasady wyłącza ich z KRUS.
Tylko na szczególnych warunkach rolnik/domownik może je kontynuować, po podjęciu w ograniczonym zakresie pozarolniczej działalności, opłacając w Kasie z tego
tytułu wyższe składki.
Ustawowe zadania KRUS, w różnym zakresie świadczone na rzecz osób czynnych w rolnictwie lub rolnych świadczeniobiorców, dotyczą m.in.:
 obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, ubezpieczeniem zdrowotnym, naliczania i poboru składek;
 przyznawania i wypłaty: emerytur i rent rolniczych, rent rodzinnych, zasiłków pogrzebowych;
 przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego;
 prowadzenia własnego orzecznictwa lekarskiego w celu ustalenia prawa
ubezpieczonych do świadczeń rentowych lub odszkodowawczych w następstwie
oceny stanu zdrowia i niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 inicjowania prewencji służącej zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym rolników. W licznych nieodpłatnych szkoleniach o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, regularnie uczestniczą m.in. wójtowie
i sołtysi;
 prowadzenia nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, z której co roku korzysta ok. 14 tys. rolników;
 realizacji zadań wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE
i umów międzynarodowych.
Wyróżnikiem wysokiej, obiektywnej oceny działalności Kasy jest uhonorowanie
jej nagrodą zespołową w konkursie Polska Nagroda Jakości w 2012 r. w kategorii: Organizacje publiczne - urząd. W 18-letniej historii tego prestiżowego konkursu KRUS jest dotąd jedynym laureatem tytułowej nagrody w tej kategorii.
Oprac. KRUS
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Na przestrzeni dziejów

M

ówi się, że historia sołectwa i sołtysa w Polsce liczy ponad osiem
stuleci. To oczywiście bardzo uproszczone stwierdzenie, ale
prawdziwe. Pojęcie sołectwa i urząd sołtysa pojawiają się wraz
z lokowaniem na ziemiach polskich osad według zwyczajów niemieckich, a działo się to już w na początku XIII wieku. Dlatego badając etymologię słowa sołtys, odnajdujemy w dawnej niemczyźnie szereg wyrazów związanych z terminologią urzędniczą czy sądowniczą: Schultheiss,
dziś skrócone Schulz(e) – to niegdyś urzędnik ławniczy (od Schuldheissen
– skazywać, nakładać; Schulde – odpowiedzialny). Podobny źródłosłów ma
też węgierskie szóltes, natomiast polsko brzmiące słowa: sołectwo, dawniej sołtestwo, sołestwo upowszechniają się na przełomie XIV i XV wieku.
Początkowo prawo lokacyjne było jedynie zestawem zasad dotyczących swobód i powinności adresowanych do osadników zakładających
nowe miejscowości. Nabór osadników w imieniu pana feudalnego
w celu ulokowania ich w nowo powstającym mieście lub wsi, prowadziła osoba nazywana zasadźcą lub lokatorem. Po wypełnieniu misji wyznaczonej przez pana feudalnego, polegającej na zorganizowaniu na
wyznaczonym terenie osady, miasta czy wsi, zasadźca obejmował dziedziczny urząd sołtysa.
Około połowy XIII wieku spisane zasady lokacyjne zaczęto określać
prawem niemieckim (pojęcie to powstało na Śląsku). Na ziemiach polskich prawo to dotyczyło ludności napływowej, a następnie posłużyło
za wzór lokacji polskich wsi na prawie czynszowym oraz organizacji samorządu w miastach.
Duże kompetencje prawne przyznali sołtysowi twórcy tak zwanego
prawa średzkiego (od Środy Śląskiej). Było ono modyfikacją prawa wywodzącego się z Niemiec, dotyczącego zakładania miast i wsi na ziemiach polskich. Na podstawie prawa średzkiego, w ciągu około 300 lat,
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założono w średniowieczu wiele osad na terenie Śląska, Wielkopolski,
Mazowsza i Małopolski. Według prawa średzkiego władzę w mieście lub
na wsi sprawował sołtys bądź wójt z ławnikami.
W średniowieczu sołtys miał mocną władzę. Był uposażony w duże
gospodarstwo (sołectwo), często z karczmą lub młynem, a nawet miał
udział w dochodach feudała. Jednak z tytułu posiadanych uprawnień
i użytkowania dziedzicznego gospodarstwa, ciążyły na nim poważne
obowiązki, na przykład był zobowiązany wyruszyć na wyprawę wojenną
na koniu i odpowiednio uzbrojony.
Władza sołtysa nie tylko sprowadzała się do pobierania od czynszów
czy podatków mieszkańców wsi, których część pozostawała w jego sakiewce. Sołtys miał także władzę sądowniczą. Sądy sołtyskie były kompetentne w orzekaniu wyroków dotyczących chłopów mieszkających
we wsiach, zakładanych na prawie niemieckim. Cięższe przestępstwa
nie podlegały jednak sądom sołtyskim, lecz tzw. sądowi dominalnemu
(wiejski sąd ławniczy, który funkcjonował pod przewodnictwem urzędnika domena, np. wójta).
W XVI wieku trzy razy do roku sołtys lub wójt zwoływał tzw. sądy rugowe. Było to ogólne zebranie wszystkich dorosłych mieszkańców wsi lub
miasta. Podczas takiej sesji mieszkańcy mogli zeznawać pod przysięgą
o znanych im, a jeszcze nieujawnionych przestępstwach, np. rozbojach
i kradzieżach, co służyło utrzymaniu porządku.
Początkowo pozycja społeczna i ekonomiczna sołtysów była bardzo
mocna, mogli oni nawet konkurować ekonomicznie ze średnio zamożną szlachtą. Z czasem pozycja sołtysów osłabła. Już w XIV wieku za czasów Kazimierza Wielkiego szlachta nieprzychylnym okiem patrzyła na
umacnianie się ekonomiczne oraz władzę sołtysów, starając się o kolejne
ustępstwa władcy na swoją rzecz. W 1423 roku w Warcie, król Władysław
Jagiełło, mając na uwadze aspiracje swojego potomstwa męskiego do
tronu, ustąpił pod naciskami szlachty i wydał statut warcki, stanowiący
podstawę do przejmowania przez szlachtę gospodarstw sołtysich poprzez wykup. Szlachta uzyskała nawet prawo do rugowania „krnąbrnych
sołtysów”, co w praktyce stanowiło asumpt do późniejszych licznych
nadużyć. Statut ograniczał też władzę sądową sołtysów. W kolejnych
stuleciach coraz częściej stawali się oni tylko nadzorcami prac pańszczyźnianych i pomocnikami właścicieli wsi.
Taki obrót sprawy powodował, że sołtys przestał być reprezentantem
mieszkańców. Stał się urzędnikiem pracującym na rzecz folwarku. Pilnował porządku oraz egzekwował od mieszkańców wsi zobowiązania wobec pana. Sołtys stał także na czele sądu, ale ostateczny wyrok zwykle
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należał do właściciela wsi. W ówczesnej terminologii coraz częściej określenie sołtys było zastępowane słowem wójt.
We wsiach tworzonych od XVI wieku na tzw. prawie olenderskim (od
mieszkańców Niderlandów) również tworzono urząd sołtysa. Wybierany
był on spośród mieszkańców wsi, którzy jednak większość decyzji podejmowali kolektywnie.
Przekształcanie od XVII wieku gospodarki folwarcznej w gospodarkę
czynszową wiązało się z potrzebą funkcjonowania samorządu wiejskiego. Jego tworzenie uzależnione było jednak od woli pana feudalnego.
Jeśli samorząd powstał, potrzebował swojego przedstawiciela do zawierania układów z właścicielem. Takim przedstawicielem wsi stawał
się sołtys. Choć wybierany przez wieś, był on jednak zatwierdzany przez
właściciela wsi. Mógł być także mianowany bezpośrednio przez pana.
Podobnie jak we wcześniejszych wiekach, sołtys stał na czele sądu wiejskiego wspomagany był przez ławników. Orzekali on w drobnych sprawach, dotyczących najczęściej porządku.
Generalnie jednak działania podejmowane w XVII i XVIII wieku znacznie osłabiły znaczenie nie tylko sołtysów, ale i samych sołectw.
Natomiast w okresie zaborów, w Księstwie Warszawskim i Królestwie
Polskim, sołtysi byli pomocnikami wójtów, powoływanymi we wsiach
na podległym obszarze. Od 1859 roku byli wybierani na zebraniach
gromadzkich przez chłopów posiadających własne gospodarstwa.
W tamtych czasach sołtys łączył funkcję organu samorządu gromadzkiego
i pełnomocnika wójta.
W zaborze pruskim sołtys był organem władzy stojący na czele wsi, do
1872 roku (w Poznańskiem do 1889 r.) mianowany był przez właściciela
gruntów, a w następnych latach przez władze państwowe. Nie było tam
gromad, a gminę stanowiła jedna wieś, zwana gminą jednostkową. Sołtys składał przysięgę na wierność władzy. Otrzymywał również insygnia
swojego urzędu. System wyborczy w zaborze pruskim dzielił wyborców
na trzy klasy majątkowe, dlatego grupą uprzywilejowaną byli najbogatsi mieszkańcy wsi, którymi w tym przypadku byli Niemcy. Podobny
system administracyjny funkcjonował w zaborze austriackim. Jednakże
tam ludność polska miała nieco więcej swobody niż Polacy znajdujący
się pod panowaniem pruskim.
Generalnie w zaborach pruskim i austriackim dominowały gminy jednostkowe (jednowioskowe). W zaborze rosyjskim po 1864 roku gromada została włączona, jako jednostka niższego rzędu, w skład wiejskiej
gminy zbiorowej (wielowioskowej), będącej odpowiednikiem dzisiejszego sołectwa.
232

NA PRZESTRZENI DZIEJÓW

Konsekwencją różnych systemów administracyjnych pod zaborami
był fakt, że po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej mieliśmy w różnych częściach Polski niejednakowy ustrój samorządowy.
Konstytucja marcowa wprowadzona w życie w 1921 roku nie przyniosła znaczących zmian. Różnice występowały nawet na najniższym
szczeblu. W województwach południowych i zachodnich pojedyncze
wsie i innego rodzaju osady wiejskie posiadały samodzielny samorząd
wyposażony w pełną osobowość prawną, we własne mienie i szerokie
kompetencje. Były to w istocie małe, jednowioskowe gminy wiejskie.
Także w województwach centralnych pojedyncze miejscowości wiejskie
były wyposażone w samorząd (zwany gromadzkim), ale jego uprawnienia były skromniejsze niż na południu i na zachodzie państwa. Z kolei
w województwach wschodnich, w pojedynczych wsiach, w ogóle nie
było samorządu. Dlatego ustrój samorządowy na najniższym szczeblu w
ówczesnej Polsce trzeba było ujednolicić.
Ustawa samorządowa z 1933 roku utrzymała funkcjonowanie gmin
jedno- i wielowioskowych (zbiorowych). W skład gminy zbiorowej wchodziło kilka gromad, na których czele stała rada gromadzka (w mniejszych
gromadach zebranie gromadzkie) i sołtys.
Związane z ich funkcjonowaniem przepisy konkretyzowały zadania
i pozycję sołtysa. Sołtysi realizowali zadania samorządowe, jak reprezentowanie gromady i załatwianie jej bieżących czynności, zarządzanie majątkiem i dobrem gromadzkim, przygotowywanie wniosków na zebrania gromadzkie i tym podobne. Drugim rodzajem zadań były zadania poruczone
im do wykonania, jako organowi pomocniczemu zarządu gminnego.
Do sołtysa należało wykonawcze kierowanie sprawami gromady,
w szczególności zaś zarządzanie jej majątkiem i dobrem, reprezentowanie gromady na zewnątrz, bieżące załatwianie jej spraw. Przewodniczenie zebraniom należało do sołtysa. Ale sołtys nie tylko przewodniczył samorządowi gromadzkiemu, był on także organem pomocniczym
zarządu gminnego na obszarze gromady i w tym charakterze wykonywał liczne obowiązki zlecone mu przez wójta, któremu podlegał. Były
to zadania ze sfery administracji zarówno samorządowej jak i rządowej.
Do nich należały w szczególności sprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego, karno-administracyjne, ewidencji i kontroli ruchu ludności, przestrzegania przepisów sanitarnych, łowiectwa, rybołówstwa,
ochrony lasów. Sołtys był w gromadzie poborcą podatków i opłat, odpowiadał za sprawy ochrony przeciwpożarowej, przestrzeganie prawa
budowlanego, wykonywał zlecone czynności związane z powszechnym
obowiązkiem wojskowym, doręczał pisma sądowe, itp.
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Sołtys mógł również wstrzymywać uchwały zebrania gromadzkiego
i rady gromadzkiej, i to nie tylko wtedy, gdy były one nieprawidłowe pod
względem formalnym czy sprzeczne z prawem, ale także wtedy, gdy godziły w interes gromady.
Bezpośredni nadzór nad pracą sołtysa sprawował wójt, jednak w zakresie dyscyplinarnym sołtys odpowiadał przed starostą, który mógł
nałożyć na niego karę. Mógł również odwołać go ze stanowiska lub zawiesić w wykonywaniu czynności. W ten sposób sołtys był bardziej uzależniony od władzy rządowej niż samorządowej.
Druga wojna światowa przerwała zarówno działanie samorządu
w Polsce, jak i pracę nad jego rozwojem. Niemieckie władze okupacyjne
na terenach wcielonych do Rzeszy niemieckiej zlikwidowały wszelkie formy samorządu. Jedynie na terenie Generalnego Gubernatorstwa pozostawiono jego namiastki, przynajmniej w sferze czysto administracyjnej.
Po zakończeniu II wojny światowej pierwszym dokumentem, który
określał funkcję sołtysa, był dekret z 23 listopada 1944 roku. Zapisano
w nim między innymi: wójtowi, dla celów administracyjnych gromad, podlegają sołtysi i podsołtysi (po jednym sołtysie i podsołtysie dla każdej gromady) wybrani przez ogólne zebrania mieszkańców (…) sołtysi i podsołtysi
biorą udział w posiedzeniach zarządu gminnego z głosem doradczym jedynie w wypadku, gdy przedmiotem obrad są sprawy dotyczące danej gromady.
Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z 15 marca 1945
określało sposób wyboru sołtysa i podsołtysa. Aby objąć tę funkcję, należało mieć ukończone dwadzieścia cztery lata i posiadać polskie obywatelstwo. Kadencja trwała trzy lata.
20 marca 1950 roku uchwalono ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która zmieniała podległość sołtysa. Od momentu wejścia jej w życie, sołtys podlegał przewodniczącym i prezydiom gminnych rad narodowych. Od 1951 zaczęto tworzyć tzw. komisje
kontrolno-doradcze, jako formy działalności kolegialnej sołtysa. W skład
takiej komisji wchodzili oprócz sołtysa i podsołtysa również członkowie
powiatowej rady narodowej (pod warunkiem, że mieszkali w danej gromadzie) oraz od trzech do sześciu osób spośród chłopów przodowników
lub aktywu miejscowego. Zadaniem komisji było wspomaganie sołtysa
w kolektywnym podejmowaniu decyzji odnośnie gromady.
W roku 1952 uchwalono Konstytucję PRL. W ślad za tym zmieniono
ustawy, w tym ustawę z 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych, która
znosiła urząd sołtysa. Ten urząd zastąpiono funkcją pełnomocnika rad
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narodowych, ale nie przyjęła się ona, bowiem przedstawiciel nie pochodził z wyboru, ale typowały go władze samorządowe. Był nade wszystko
reprezentantem władzy egzekwującym wykonywanie przez obywateli
obowiązków wobec państwa. Ustawa ta w znaczący sposób ograniczyła
samodzielność mieszkańców wiosek, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji dotyczących ich wsi.
Ustawa o radach narodowych z 1958 roku dawała sołtysom możliwość
uczestniczenia w posiedzeniach rad narodowych z głosem doradczym.
Poza tym ustawa nie podawała ani katalogu zadań i obowiązków, ani
uprawnień. Sołtys czuwał nad wypełnianiem przez mieszkańców wsi
obowiązków na nich spoczywających. Przedstawiał także wnioski mieszkańców radzie narodowej.
W tym samym roku, 25 marca, wyszło rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wyborów, zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa.
W rozporządzeniu znalazł się m. in. zapis domagający się od sołtysa, który nie był radnym, ślubowania. Składane było ono przed radą narodową,
a jego treść była następująca: Ślubuję uroczyście, jako sołtys, przyczyniać
się do umacniania więzi władzy państwowej z ludem pracującym, troszczyć
się o jego sprawy, nie szczędzić sił dla wykonania zadań rady narodowej.
Ślubowania takiego nie składali sołtysi będący członkami rad narodowych.
W latach 70. ubiegłego wieku sołtys pośredniczył między sołectwem
a gminną radą narodową i naczelnikiem gminy. Zgodnie z ustawą o radach narodowych z 1983 roku, sołtys był organem samorządowym wsi.
Od 1986 r. oprócz sołtysów wieś mogła wybierać także radę sołecką.
Od 1990 sołtys jest organem wykonawczym działającym w sołectwie
(pomocniczej jednostce samorządu gminy), wybieranym przez mieszkańców sołectwa. Oprócz funkcji wykonawczej, ustawy przekazują mu
prowadzenie spraw z zakresu różnych dziedzin administracji, np. pobór
niektórych podatków. Także statut gminy może sołtysowi przekazywać
samodzielny zakres kompetencji.
Ważniejsze publikacje wykorzystane przy opracowaniu artykułu:
*Historyczne spojrzenie na urząd Sołtysa, w: Piotr Gołdyn, „Rzeczpospolita Sołecka”, Konin 2010, s. 23-31.
*Kartki z historii, w: „Poradnik Radnego i sołtysa na 2012 rok”, s. 43-57.
* Wojciech Witkowski, Historia administracji w Polsce 1794-1989, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2007 r.

235

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ

Przewodniczący komitetów
założycielskich, prezesi, członkowie
władz krajowych do roku 2012
według województw i stowarzyszeń
Województwo dolnośląskie

Waldemar Małaczyński – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Jan Zaręba – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy
Aleksandrów Kujawski,
Sławomira Karczewska – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Toruńskiego,
Grzegorz Lateński – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Toruńskiego,
Gerard Rymon-Lipiński – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Bydgoskiego,

Maria Konarzewska – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Dolnośląskiego,
Jan Landenburski – Stowarzyszenie Sołtysów Dolny Śląsk,
Józef Maćkowiak – Stowarzyszenie Sołtysów Dolny Śląsk,
Edward Majewski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Wrocławskiego,
Zbigniew Gałek – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Wałbrzyskiego,
Stanisław Niemiec – StowarzyszeWojewództwo lubelskie
nie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Legnickiego,
Andrzej Woźniak – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Bożena Korzeniowska – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SołtyWojewództwa Jeleniogórskiego,
sów Województwa Lubelskiego,
Jan Pszenniak – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów WoWojewództwo
jewództwa Zamojskiego,
kujawsko-pomorskie
Janina Wiechnik – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Alfred Frydrychowicz – Stowa- Województwa Chełmskiego,
rzyszenie Sołtysów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
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Województwo lubuskie
Edward Jednoszewski – Lubuskie
Stowarzyszenie Sołtysów,
Jan Daniszewski – Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Zbigniew Brzozowski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Zielonogórskiego,
Józef Augustyniak – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Lubuskiego,
Anna Białek – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Lubuskiego,
Zdzisław Matyja – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Gorzowskiego,
Województwo łódzkie
Henryk Gudaś – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Sieradzkiego,
Barbara Strzelecka – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Łódzkiego,
Arkadiusz Gorączka – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Wieluń,
Jerzy Książczyk – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Łódzkiego,
Matejka Małgorzata – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Skierniewickiego,

Mroziński Edward – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Gminy Widawa,
Włodzimierz Piasecki – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Sieradzkiego,
Stanisław Skorupa – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Piotrkowskiego,
Henryk Zieliński – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Skierniewickiego,
Jerzy Owczarek – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Gminy Widawa,
Województwo małopolskie
Maria Fiołek – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej,
Piotr Gniadecki – Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Sądeckiej,
Antoni Łukasik – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Nowosądeckiego,
Ryszard Machał – Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Józef Duda – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Krakowskiego,
Kazimierz Dziuban – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Tarnowskiego,
Ryszard Nytko – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Tarnowskiego,
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Władysław Lalik – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Gminy Bochnia,
Antoni Rapacz – Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Bolesław Oleksy – Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Sądeckiej,
Józef Szudy – Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Sądeckiej,
Zdzisław Ścigaj – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Ziemi Chrzanowskiej,
Stanisław Pabis – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Ziemi Chrzanowskiej,
Województwo mazowieckie
Tadeusz Orzechowski – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Warszawskiego,
Leszek Boruc – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Rad Sołeckich i Osiedlowych Powiatu Wołomińskiego,
Ryszard Duraziński – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Radomskiego,
Aleksander Jarosławski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Ciechanowskiego,
Tomasz Kostka – Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Grodziskiej,
Cecylia Krasnodębska – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Siedleckiego,
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Krzysztof Łękowski – Stowarzyszenie
Sołtysów Powiatu Szydłowieckiego,
Ryszard Surała – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Mazowieckiego,
Jan Woźniak – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Płockiego,
Piotr Żaboklicki – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Gminy Sokołów Podlaski,
Województwo opolskie
Józef Florek – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Opolskiego,
Czesław Kudzia – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Opolskiego,
Andrzej Walczak – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Opolskiego,
Józef Wilczek – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Opolskiego,
Województwo podkarpackie
Stanisław Lawera – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego,
Jan Bańkowski – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Podkarpackiego,
Zenon Charchut – Stowarzyszenie
Sołtysów i Przedstawicieli Rad Sołeckich i Osiedlowych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
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Marian Daszyk – Stowarzyszenie
Sołtysów Gminy Sanok,
Tadeusz Źrebiec – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Jasielskiego,
Krystyna Żuraw – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Rzeszowskiego,
Henryk Halka – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Tarnobrzeskiego,
Henryk Jakiel – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy Zarszyn,
Stanisław Klak – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Przemyskiego,
Stanisław Słupek – Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Tarnowiec,
Piotr Sulikowski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Rzeszowskiego,
Edward Widziszewski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Krośniewskiego,
Mieczysław Szymonik – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Tarnobrzeskiego,
Eugeniusz Urbaniak – Bieszczadzkie Stowarzyszenie Sołtysów z/s
w Uhercach Mineralnych,
Franciszek Gajewski – Stowarzyszenie Sołtysów gminy Żarczyn,

Sołtysów Województwa Łomżyńskiego,
Eugeniusz Kuklewicz – Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Sejny,
Stanisław Małachwiej – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Podlaskiego,
Mieczysław Ładny – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Białostockiego,
Antoni Radłowski – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego,
Zdzisław Ruchała – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Suwalskiego,
Województwo pomorskie
Brunon Dąbrowski – Pomorskie
Stowarzyszenie Sołtysów,
Jan Zaborowski – Pomorskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Jan Piotrowski – Stowarzyszenie
Sołtysów Powiatu Starogardzkiego,
Województwo śląskie

Jan Bańka – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Będzińskiego,
Jan Guzik – Stowarzyszenie SpoWojewództwo podlaskie
łeczno-Kulturalne Sołtysów Gminy
i Miasta Koziegłowy,
Stanisław Hecht – StowarzyszeKrzysztof Chrostowski – Stowa- nie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
rzyszenie
Społeczno-Kulturalne Gminy i Miasta Koziegłowy,
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Jan Ignasiak – Stowarzyszenie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
Województwa Częstochowskiego,
Bronisław Szczotka – Społeczno-Kulturalno-Gospodarcze Stowarzyszenie Sołtysów Rejonu Beskidzkiego,
Wacław Ślaski – Stowarzyszenie
Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
Województwa Częstochowskiego,
Ryszard Zalewski – Stowarzyszenie Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Województwa Częstochowskiego,
Teresa Tomaszewska – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Powiatu Lubliniec,
Województwo świętokrzyskie
Feliks Januchta – Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Kieleckiej,
Daniel Przygoda – Stowarzyszenie
Sołtysów Ziemi Kieleckiej,
Mieczysław Szczodry – Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej,
Województwo
warmińsko-mazurskie
Władysław Gowkielewicz – Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Braniewo,
Jadwiga Lichaczewska – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Warmińsko-Mazurskiego,
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Województwo wielkopolskie
WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
SOŁTYSÓW
(wcześniej: Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Konińskiego)
Józef Gebler – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Województwa Konińskiego,
Jan Jackowski – Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
Sołtysów
Województwa Konińskiego, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Królak Sławomir – Wielkopolskie
Stowarzyszenie Sołtysów,
Krzyżak Jerzy – Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Ireneusz Niewiarowski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Konińskiego, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Ryszard Papierkowski – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego,
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Stanisław Pełka – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Konińskiego, Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów,
Szewczyk Bolesław – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego,
Tadeusz Ziarniak – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Konińskiego,
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STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
(wcześniej: Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa
Poznańskiego)
Walenty Bendowski – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Poznańskiego,
Bernadetta Biała – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
Barbara Czachura – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
Wincenty Pawelczyk – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego,
Jerzy Ratajczak – Stowarzyszenie
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
Franciszek Sztuka – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Poznańskiego, Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Wielkopolskiego,
Ryszard Urbaniak – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,
Andrzej Wawrzyniak – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego,
Zbigniew Wyrembelski – Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego,

Województwo
zachodniopomorskie
STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW
I PRZEDSTAWICIELI
ŚRODOWISK WIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(wcześniej: Stowarzyszenie
Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk
Wiejskich Województwa
Szczecińskiego)
Kazimierz Adamek – Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicieli
Środowisk Wiejskich Województwa
Szczecińskiego,
Franciszek Jamrożek – Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej,
Grzegorz Mazur – Stowarzyszenie
Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego,
Stanisław Tatarek – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Województwa Koszalińskiego,
Ryszard Gola – Stowarzyszenie
Sołtysów i Przedstawicieli Środowisk Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego,
Hesse Włodzimierz – Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów
Gminy Kołobrzeg.
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Sołtysi z najwyższego podium

O

d dziesięciu lat środowiska wiejskie w całej Polsce zgłaszają kandydatury w konkursie na „Sołtysa Roku”. Jego organizatorem jest
redakcja miesięcznika „Gazeta Sołecka” oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. W każdej edycji konkursu wyłonionych zostaje 12 laureatów, którzy otrzymują tytuł „Sołtysa Roku oraz „Sołtysa Seniora” – laureata o najdłuższym stażu pracy.
Kandydatów zgłaszają rady sołeckie, mieszkańcy wsi i miasteczek,
wójtowie, burmistrzowie oraz organizacje pozarządowe. Kapituła konkursu złożona z przedstawicieli redakcji miesięcznika oraz Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów w ocenie kandydatur bierze m.in. pod uwagę
dorobek sołtysów w zakresie integracji lokalnych społeczności, materialne rezultaty ich aktywności, osiągnięcia w skali ponadlokalnej, czas sprawowania funkcji w zestawieniu z efektami działalności, plany i projekty
związane z funkcjonowaniem sołectwa.
Pierwsze konkursy zainicjowane w 2002 roku miały nieco inną formułę, oprócz głównych nagród związanych z tytułem „Sołtysa Roku”, w finałach kilku edycji wręczane były także wyróżnienia.
Podsumowaniom konkursu z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji społecznych pracujących na
wsi oraz sponsorów, towarzyszą seminaria poświęcone sprawom związanym z pracą sołtysów i funkcjonowaniem sołectw. Dokonania laureatów prezentowane przez organizatorów konkursu i promowane w mediach służą za wzory dobrych praktyk.
W 2012 roku już po raz dziesiąty, spośród nadsyłanych do redakcji
zgłoszeń, Kapituła Konkursu wyłoniła najaktywniejszych sołtysów w
Polsce, nadając im zaszczytny tytuł „Sołtysa Roku 2011”. Z tej okazji przypominamy nazwiska sołtysek i sołtysów – laureatów wszystkich dotychczasowych konkursów.
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Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2002”

Zygmunt Ciołek – sołtys Orkowa w gminie Śrem, wielkopolskie;
Stanisław Gruszka – sołtys Donaborowa, gm. Baranów, wielkopolskie;
Włodzimierz Hesse – sołtys Budzistowa, gm. Kołobrzeg, zachodniopomorskie;
Tadeusz Jedliński – sołtys Jasionówki, gm. Jasionówka, podlaskie;
Marek Pawłowski – sołtys Kotulina, gm. Toszek, śląskie;
Stanisława Pietrzak – sołtys Pieczonek, gm. Giżycko, warmińsko-mazurskie;
Bernard Strzoda – sołtys Palowic, gm. Czerwionka-Leszczyny, śląskie;
Roman Tryba – sołtys Pogórskiej Woli, gm. Skrzyszów, małopolskie;

Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2003”

Czesław Frączek – sołtys Krasina, gm. Pasłęk, warmińsko-mazurskie;
Stefan Kozik – sołtys Łazów Bierzyńskich, gm. Łącko, małopolskie;
Jan Macioł – sołtys Skomielny Białej, gm. Lubień, małopolskie;
Tomasz Matusewicz – sołtys Wielkiej Łąki, gm. Kowalewo Pomorskie,
kujawsko-pomorskie;
Henryk Srokosz – sołtys Siedica, gm. Janów, śląskie;
Józef Toropolski – sołtys Posady Jaćmierskiej, Zarszyn, podkarpackie;
Eugeniusz Urbaniak – sołtys Uherców Mineralnych, gm. Olszanica,
podkarpackie;
Anna Utrata – sołtys Opaczy, gm. Konstancin-Jeziorna, mazowieckie;
Roman Wabnic – sołtys Łęki Mroczeńskiej, gm. Baranów, wielkopolskie;
Maria Jolanta Wiśniewska-Staszak – sołtys Mlewa, gm. Kowalewo Pomorskie, kujawsko-pomorskie;
Beno Woźnica – sołtys Świętoszowic, gm. Zbrosławice, śląskie;
Mirosław Zieliński – sołtys Pożarów, gm. Działdowo, warmińsko-mazurskie;
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Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2004”

Konrad Ambroziak – sołtys Tokar, gm. Kawęczyn, wielkopolskie;
Robert Baraniewicz – sołtys Białej Nyskiej, gm. Nysa, dolnośląskie;
Jerzy Donajczyk – sołtys Czerniewic, gm. Chocień, kujawsko-pomorskie;
Marian Harpula – sołtys Rogóżna, gm. Łańcut, podkarpackie;
Bronisław Jabłoński – sołtys Lubocześnicy, gm. Pniewy, wielkopolskie;
Dorota Molenda – sołtys Czapli Wielkich, gm. Gołcza, małopolskie;
Henryk Pluskota – sołtys Świerklańca, gm. Świerklaniec, śląskie;
Edward Skiba – sołtys Smardzowa, gm. Św. Katarzyna, dolnośląskie;
Bogdan Suwała – sołtys Mymonia, gm. Besko, podkarpackie;
Franciszek Sztuka – sołtys Skotników, gm. Miłosław, wielkopolskie;
Józef Tokarz – sołtys Zarzecza, gm. Łącko, małopolskie;
Małgorzata Walkowiak – sołtys Kamionek, gm. Kórnik, wielkopolskie;

Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2005”

Czesław Błaut – sołtys Pałecznicy, gm. Pałecznica, małopolskie;
Monika Jabłońska – sołtys Strawczyna, gm. Strawczyn, świętokrzyskie;
Małgorzata Kozubek – sołtys Masłowa Pierwszego, gm. Masłów, świętokrzyskie;
Bogusława Kranz – sołtys Ustrzyk Górnych, gm. Lutowiska, podkarpackie;
Sławomir Marnot – przewodniczący Zarządu Osiedla w Zatorze, gm.
Zator, małopolskie;
Wincenty Pawelczyk – sołtys Chociczy, gm. Nowe Miasto nad Wartą,
wielkopolskie;
Jan Pilch – sołtys Wesołej , gm. Nozdrzec, podkarpackie;
Janina Pomietło – sołtys Kozielna, gm. Paczków, opolskie;
Bernadeta Poplucz – sołtys Lubieszowa, gm. Bierawa, opolskie;
Janusz Radziszewski – sołtys Biesowa, gm. Biskupiec, warmińsko-mazurskie;
Wacław Sienkiewicz – sołtys Sumowa, gm. Sejny, podlaskie;
Franciszek Żłobiński – sołtys Słupi, gm. Stęszew, wielkopolskie;
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Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2006”

Alina Buszyniewicz – sołtys Pogobia Średniego, gm. Pisz, warmińsko-mazurskie;
Maria Fiołek – sołtys Moszczenicy, gm. Bochnia, małopolskie;
Franciszek Gajewski – sołtys Zarszyna, gm. Zarszyn, podkarpackie;
Lucjan Górecki – sołtys Wąsoszy, gm. Końskie, świętokrzyskie;
Honorata Kalicińska – sołtys Żabieńca, gm. Piaseczno, mazowieckie;
Stanisław Lawera – sołtys Tarnowca, gm. Tarnowiec, podkarpackie;
Krystyna Linek – sołtys Dobieszowic, gm. Walce, opolskie;
Jacek Płaczek – sołtys Łączan, gm. Namysłów, opolskie;
Zbigniew Struwe – sołtys Wąwelna, gm. Sośno, kujawsko-pomorskie;
Paweł Szczepański – sołtys Kurozwęk, gm. Staszów, świętokrzyskie;
Marek Wardziak – sołtys Głuska, gm. Dobiegniew, lubuskie;
Benedykt Wieloch – sołtys Komornik, gm. Komorniki, wielkopolskie,

Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2007”

Krystyna Chełmowska – sołtys Bratwina, gm. Dragacz, kujawsko-pomorskie;
Janina Dąbrowska – sołtys Cerekwi, gm. Zakrzew, mazowieckie;
Stanisław Dubiel – sołtys Wojaszówki, gm. Wojaszówka, podkarpackie;
Anna Konwińska – sołtys Panigrodza, gm. Gołańcz, wielkopolskie;
Hildegarda Lazik – sołtys Dziekaństwa, gm. Komprachcice, opolskie;
Małgorzata Magryś – sołtys Handzlówki, gm. Łańcut, podkarpackie;
Paweł Odrobina – sołtys Barwardu Średniego, gm. Kalwaria Zebrzydowska, małopolskie;
Ryszard Papierkowski – sołtys Smulska, gm. Przykona, wielkopolskie;
Urszula Stróż – sołtys Tumlina-Wykienia, gm. Miedziana Góra, świętokrzyskie;
Zbigniew Strzyżewski – sołtys Suchocina, gm. Łuków, lubelskie;
Irena Treder – sołtys Nowych Polaszek, gm. Stara Kiszewa, pomorskie;
Andrzej Wawrzyniak – sołtys Mroczenia, gm. Baranów, wielkopolskie;
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Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2008”

Barbara Czachura – sołtys Gruszczyna, gm. Swarzędz, wielkopolskie;
Zdzisława Dmytrarz – sołtys Stanowic, gm. Strzegom, dolnośląskie;
Wiesław Klimas – sołtys Bukowa, gm. Mogilany, małopolskie;
Barbara Kobylarz – sołtys Mokrego, gm. Radzymin, mazowieckie;
Ryszard Kopczyk – sołtys Niebocka, gm. Dydnia, podkarpackie;
Danuta Łabędzka – sołtys Skorochowa, gm. Nysa, opolskie;
Stefan Madej – sołtys Kudrowic, gm. Pabianice, łódzkie;
Zbigniew Peryt – sołtys Turzych Rogów, gm. Łuków, lubelskie;
Marek Rzepka – sołtys Obręcznej, gm. Sadowie, świętokrzyskie;
Beata Tomczak – sołtys Świątnik, gm. Mosina, wielkopolskie;
Małgorzata Wojakowska-Żeglińska – sołtys Czarnowa, gm. Konstancin-Jeziorna, mazowieckie;
Bogdan Żabiński – sołtys Niestkowa, gm. Ustka, pomorskie;
Bernard Wylęgała – sołtys Izdebna, gm. Sieraków, wielkopolskie (sołtys
senior);
Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2009”
Grażyna Dudek – sołtys Nowin Wielkich, gm. Witnica, lubuskie;
Ewa Fudali – sołtys Szewc-Zawady, gm. Sitówka-Nowiny, świętokrzyskie;
Ryszard Machał – sołtys Biesiadek, gm. Gnojnik, małopolskie;
Michał Mroczka – sołtys Osieka Jasielskiego, gm. Osiek Jasielski, podkarpackie;
Waldemar Owczarzak – sołtys Brzozy, gm. Nowa Wieś Wielka, kujawsko-pomorskie;
Tadeusz Paszek – sołtys Suszca, gm. Suszec, śląskie;
Jolanta Semeniuk – sołtys Karłowic , gm. Popielów, opolskie;
Zofia Stankiewicz – sołtys Idzbarka, gm. Ostróda, warmińsko-mazurskie;
Bożena Szaciło – sołtys Stobnej-Nowinek , gm. Stobna-Nowinki, pomorskie;
Jan Tobiasz – sołtys Suchoczasów, gm. Zduńska Wola, łódzkie;
Zbigniew Tomaszewski – sołtys Czmońca, gm. Kórnik, wielkopolskie;
Jan Wlizło – sołtys Obrowca, gm. Hrubieszów, lubelskie;
Erazm Walkowiak – sołtys Nowinek-Drużyny, gm. Mosina, wielkopolskie (sołtys senior);
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Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2010”

Józef Chojnacki – sołtys Stuchowa, gm. Świerzno, zachodniopomorskie;
Zbigniew Hańczyk – sołtys Weremienia, gm. Lesko, podkarpackie;
Anna Lech – sołtys Dziechcińca, gm. Wiązowna, mazowieckie;
Stanisław Łapciuk – sołtys Bagien, gm. Dąbrowa Białostocka, podlaskie;
Zofia Machura – sołtys Leśniaków, gm. Siewierz, śląskie;
Jerzy Ratajczak – sołtys Mchów, Książ Wlkp., wielkopolskie;
Stanisław Sajdak – sołtys Jawiszowic, gm. Brzeszcze, małopolskie;
Piotr Sendecki – sołtys Brodzicy, gm. Hrubieszów, lubelskie;
Wojciech Stelmach – sołtys Łukawicy, gm. Lesko, podkarpackie;
Paweł Tarasiuk – sołtys Grzegórzek, gm. Nidzica, warmińsko-mazurskie;
Józef Wilczek – sołtys Żyrowej, gm. Zdzieszowice, opolskie;
Leszek Wrzesień – sołtys Wilkowa Nowowiejskiego, gm. Nowa Wieś Lęborska, pomorskie;
Kazimierz Marchwiak – sołtys Tatarów, gm. Koźmin Wlkp., wielkopolskie (sołtys senior);
Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2011”

Maciej Bieniek – sołtys Ochab, gm. Skoczów, śląskie;
Jan Broda – sołtys Mrozy, gm. Mrozy, mazowieckie;
Lech Daleki – sołtys Starego Widzimia, gm. Wolsztyn, wielkopolskie;
Alicja Glaszka – sołtys Nawry, gm. Chełmża, kujawsko-pomorskie;
Krystyna Głuszko-Rakoczy – sołtys Myczkowic, gm. Solina, podkarpackie;
Arkadiusz Jąkalski – sołtys Sadłóg, gm. Topólka, kujawsko-pomorskie;
Władysław Kowalczyk – sołtys Ciche, gm. Czarny Dunajec, małopolskie;
Marek Łapiński – sołtys Łap-Dębowiny, gm. Łapy, podlaskie;
Tadeusz Maciejewski – sołtys Józefowa, gm. Lisków, wielkopolskie;
Józef Natkaniec – sołtys Czarnej Dąbrówki, gm. Czarna Dąbrówka, pomorskie;
Jerzy Nogaj – sołtys Julianowa, gm. Ożarów, świętokrzyskie;
Grażyna Wawszczak – sołtys Zagnańska, gm. Zagnańsk, świętokrzyskie;
Józef Halko – sołtys Zawóz, gm. Solina, podkarpackie (sołtys senior);
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Laureaci konkursu „Sołtys Roku 2012”

Bernadeta Biała – sołtyska Strzyżewa, gm. Sieroszewice, woj. wielkopolskie;
Tadeusz Doliński – sołtys Ligoty Dolnej, gm. Kluczbork, opolskie;
Danuta Izydorczyk – sołtys Starych Siołkowic, gm. Popielów, opolskie;
Jarosław Jagielski – sołtys Ratowic, gm. Czernica, dolnośląskie;
Zbigniew Kawa – sołtys Kamienia Śląskiego, gm. Gogolin, opolskie;
Roman Klewenhagen – sołtys Boruszyna, gm. Połajewo, wielkopolskie;
Andrzej Piotrowski – sołtys Karolinowa, gm. Załuski, mazowieckie;
Gabriela Puzik – sołtyska Kadłuba-Wsi, gm. Strzelce Opolskie, opolskie;
Stanisław Staroch, sołectwo Majdanu Grabina, gm. Zakrzówek, lubelskie;
Jolanta Szejka – sołtyska Bełku, gm. Czerwionka-Leszczyny, śląskie;
Grażyna Więch, – sołtyska Ossowa, gm. Wołomin, mazowieckie;
Grażyna Ziernik – sołtyska Dobrocina, gm. Dzierżoniów, dolnośląskie.
Sołtyską Seniorką została Eryka Jonek, sołectwo Pawłowice, Gorzów
Śląski w województwie opolskim.

Statuetki wręczane laureatom konkursu „Sołtys Roku”.
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Tradycyjnie wszyscy laureaci konkursu otrzymują w nagrodę rowery ufundowane przez Bank Gospodarki Żywnościowej.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręcza nagrodę Erazmowi Walkowiakowi, sołtysowi Nowinek-Drużyny.
249

Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ

Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski gratuluje sołtysowi Weremienia, Zbigniewowi Hańczykowi.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wręcza puchar sołtysowi Jawiszowic, Stanisławowi Sajdakowi.
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Dariusz Młotkiewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP wręcza
Jerzemu Nogajowi list gratulacyjny Prezydenta RP.

Dariusz Daniluk, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego wręcza
statuetkę sołtysowi Arkadiuszowi Jąkalskiemu.
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„Gazeta Sołecka”

Joanna Iwanicka, redaktor naczelna.

W

lutym 2012 roku minęło
dwadzieścia lat od momentu ukonstytuowania się
w dawnym województwie konińskim
pierwszego w Polsce stowarzyszenia
sołtysów. Ta lokalna organizacja, dostrzegała potrzebę inicjowania działalności podobnych stowarzyszeń
w całym kraju, przystępując do wydania ogólnopolskiego miesięcznika
adresowanego do sołtysów i środowisk wiejskich. Jego pierwszy numer
ukazał się w styczniu 1993 roku pod
winietą „Gazety Sołeckiej”. Tytuł ten
stał się wkrótce jedną z głównych sił
napędowych całego jednoczącego
się w 1994 roku ruchu stowarzyszeń
sołtysów, zaś od momentu utworzenia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jego oficjalnym miesięcznikiem.
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Pierwsze skromne 16 stronicowe, dwubarwne wydanie „Gazety
Sołeckiej ukazało się na początku
stycznia 1993 roku w zawrotnym,
jak na czasopismo o środowiskowo-branżowym profilu, bo blisko
60-tysięcznym nakładzie. Dziś jest
to nowocześnie redagowane pełnobarwne czasopismo, którego nadal najważniejszym atutem pozostaje kilkudziesięciotysięczny krąg
odbiorów. Obsługą wydawniczą
i kolportażem miesięcznika zajmował się z początku niewielki zespół
pracowników Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego, a obecnie
tę działalność kontynuuje Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.
Od pierwszego wydania, po dziś
dzień, redakcja „Gazety Sołeckiej”
towarzyszy działaniom społeczności
lokalnych, wiejskich wspólnot, sołtysów, rad gmin, wójtów, burmistrzów.
W tych właśnie środowiskach zyskuje najwięcej wiernych czytelników.
Zespół redakcyjny miesięcznika,
którym od wydania pierwszego numeru do dziś kieruje Joanna Iwanicka, jest uważnym obserwatorem
aktywności stowarzyszeń sołtysów,
a także innych organizacji pozarządowych, pokazuje ich uczestnictwo
w działaniach na rzecz społeczności
lokalnych, a także zaangażowanie w
rozwój sołectw, gmin, powiatów i regionów.

GAZETA SOŁECKA

W ten sposób, poprzez swoje czasopismo, stowarzyszenia sołtysów
włączały się w przebudowę ustrojową państwa, a dziś uczestniczą
w odnowie i unowocześnianiu polskiej wsi. Redakcja nie uchylała się
bowiem od odpowiedzialnego zadania, aby te skomplikowane procesy czytelnikom w przystępny sposób
opisywać i wyjaśniać. Obserwowała
rozwój samorządów terytorialnych,
sygnalizując, co im w tym pomaga,
a co przeszkadza i powoduje stratę
społecznej motywacji i pieniędzy.
Była niestrudzonym rzecznikiem
wiejskich wspólnot, wyjaśniając
zawiłości samorządowego prawa,
edukując w kwestiach społecznych,
ucząc przedsiębiorczości, budowania lokalnych strategii, wspólnego
efektywnego działania. Podejmowała również interwencję w obronie
czytelników, przeciwstawiając się
arogancji władzy wobec ludzi, ujaw-

niając także nieprawidłowości i patologie w życiu lokalnych społeczności.
W setkach artykułów i cykli publicystycznych, „Gazeta Sołecka” wspierała przemiany społeczno-gospodarcze na wsi, tłumacząc, jakimi mechanizmami rządzi się gospodarka
wolnorynkowa wskazując sposoby
rozwijania indywidualnej przedsiębiorczości. Objaśniała zasady tworzenia izb rolniczych, informowała
o korzyściach, jakie możemy mieć
z członkostwa w Unii Europejskiej.
W czasach, kiedy coraz lepiej sprzedawały się złe wiadomości, redakcja
szła pod prąd tej ogólnej koniunktury. Jest w tym konsekwentna. Wciąż
ważnym elementem czytelniczego
przekazu „Gazety Sołeckiej” są dobre
przykłady i wzorce. Są motorem wielu wartościowych działań lokalnych
społeczności i organizacji społecznych, również tych, podejmowanych
z inicjatywy stowarzyszeń sołtysów.

REDAKCJA:
Al. Niepodległości 151/6
02-555 Warszawa
tel. 797 901 124,
797 901 125

Zespół redakcji „Gazety Sołeckiej” (od lewej):
Ewa Korzuchowska, Grażyna Kaniewska, Izabela
Staroszczyk, Renata Gilert-Gutt, Andrzej W. Kaczorowski.

www.gazetasolecka.pl
solecka@gazetasolecka.pl
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DORADZA, INFORMUJE, INSPIRUJE

Doradza, informuje, inspiruje

„P

oradnik Radnego i Sołtysa” to kalendarz i praktyczny informator, w którym
można znaleźć syntetyczny zestaw
wiadomości przydatnych w pracy
każdego samorządowca. Sięgają po
to wydawnictwo także sołtysi, znajdując w nim aktualizowane każdego roku syntetyczne opracowania
prawne dotyczące funkcjonowania
sołectw oraz ich organów.
„Poradnik” pokazuje dobre przykłady gospodarskiego działania
w sołectwach, gminach i osiedlach,
doradza, podpowiada, uczy. Swoim zakresem obejmuje tematykę
prawa samorządowego i stowarzyszeniowego, rolnictwa, izb rolniczych, integracji europejskiej, energii odnawialnej, praw rzeczowych,
wspólnot gruntowych, odnowy
wsi, lokalnych grup działania, wiosek tematycznych, ochrony środowiska, pomocy finansowej dla wsi
i rolników i wielu innych zagadnień. Można w nim znaleźć informacje na temat działań agencji
rolniczych adresowanych do rolników i o programach krajowych
oraz unijnych skierowanych dla
społeczności wiejskich.
Poradnik służy informacją w wielu sprawach społecznych. Uczy jak
radzić sobie w trudnych sprawach
życiowych
Przewija się tam także tematyka
religijna związana z udziałem w do254

rocznych pielgrzymkach sołtysów
do Lichenia.
„Poradnik” jest też propagatorem
wzmocnienia sołectw i pozycji sołtysów oraz aktywizacji społeczności
lokalnych poprzez różne mechanizmy m.in. poprzez edukację, szkolenia, ale także zmiany legislacyjne
ostatnio dot. funduszu sołeckiego,
udziału sołtysów w komisjach wyborczych. uproszczeń zbiórek publicznych na cele sołeckie itp.
Aktualne wydanie na rok 2013 jest
już dwudziestym z rzędu. Wydawcą
„Poradnika” jest Wielkopolskie StowarzyszenieSołtysów,następcaSS-KSWK.
Każdego roku Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów również uczestniczy
w przygotowaniu publikacji.

SZTANDARY

Sztandary regionalnych i lokalnych
stowarzyszeń sołtysów
Sztandar Stowarzyszenia Sołtysów
Dolny Śląsk

Sztandar Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Kieleckiej
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Sztandar Lubuskiego
Stowarzyszenia Sołtysów

Sztandar Małopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów
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SZTANDARY

Sztandar Pomorskiego
Stowarzyszenia Sołtysów

Sztandar Stowarzyszenia Sołtysów
Wojewodztwa Wielkopolskiego
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Sztandar Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Sołtysów i Członków Rad
Sołeckich Ziemi Bocheńskiej

Sztandar Stowarzyszenia Sołtysów
Ziemi Sądeckiej
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SZTANDARY

Sztandar Gminnego Koła Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie

Sztandar
Sołectwa Gminy Mrozy
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Sztandar Stowarzyszenia Sołtysów
Gminy Ożarów

Sztandar Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów
Gminy Sokołów Podlaski
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Z kroniki stowarzyszeń sołtysów i KSS
1991
twa Konińskiego i Towarzystwo
*
Sołtysi reprezentujący 34 gminy
Samorządowe utworzyły Konińwojewództwa konińskiego utwoski Bank Żywności.
rzyli Kolegium Sołtysów przy se- * Powstała „Wszechnica Obywatelnatorze Ireneuszu Niewiarowskim.
ska” – placówka szkoleniowa KSS.
1992
1997
* Rozpoczęło działalność Stowarzy- * KSS zostało członkiem ICRA – Mięszenie Społeczno-Kulturalne Sołdzynarodowego Zrzeszenia Wiejtysów Województwa Konińskiego.
skich Organizacji Katolickich.
* Stowarzyszenia sołtysów wspiera1993
ją organizowanie izb rolniczych
* Ukazały się pierwsze numery „Gazety Sołeckiej” i „Kalendarza Sołty- 1999
sa”, wydane przez Stowarzyszenie * VII pielgrzymka Sołtysów i ŚrodoSpołeczno-Kulturalne Sołtysów wisk Wiejskich odbyła się podczas
Województwa Konińskiego.
wizyty apostolskiej Ojca Świętego
* Sołtysi rozpoczęli doroczne piel- Jana Pawła II w Licheniu.
grzymki do Sanktuarium w Liche- * KSS przystąpiło do organizowania
niu.
Krajowych Konferencji Sołtysów i
Środowisk Wiejskich poświęco1994
nych „Paktowi dla rolnictwa”.
* Przedstawiciele stowarzyszeń soł2000-2001
tysów utworzyli Komitet Założy*
W wyniku reformy terytorialnej
cielski Krajowego Stowarzyszenia
kraju nastąpił proces łączenia się
Sołtysów.
istniejących organizacji, powstały
1995
pierwsze ich struktury powiatowe.
* Odbyło się I Ogólne Zgromadze- * 
KSS zorganizowało regionalne
nie Delegatów Krajowego Stowakonferencje „Polska wieś – eurorzyszenia Sołtysów.
pejskie wyzwania”.
*
Zapoczątkowano współpracę z
2002
Towarzystwem Ubezpieczeń Wza* Wyróżnienie dla KSS w konkursie
jemnych „TUW”.
„Pro Publico Bono” na najlepszą
1996
inicjatywę obywatelską.
*
Krajowe Stowarzyszenie Sołty2003-2004
sów, Stowarzyszenie Społeczno*
Udział w kampanii akcesyjnej
-Kulturalne Sołtysów Wojewódzdo UE.
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2005
2010
*
Upowszechnianie wiedzy o Unii * Utworzenie Związku WzajemnoEuropejskiej i zasadach korzystania
ści Członkowskiej „SOŁECTWO”
z pomocy funduszy europejskich.
zrzeszającego sołtysów, byłych
sołtysów, członków rad sołeckich
2006
i członków stowarzyszeń sfedero*
Nagroda „Pro Publico Bono” za
wanych w KSS w rezultacie porozuwspółdziałanie KSS z innymi orgamienia zawartego z Towarzystwem
nizacjami pozarządowymi.
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.
2008
2011
* Kontynuując wcześniejsze działa* Zainicjowanie debat pn. „Wiejska
nia, KSS zorganizowało pierwszą
Polska”.
ogólnopolską konferencję po* Podczas XIX Krajowej Pielgrzymświęconą metodzie odnowy wsi.
ki Sołtysów i Środowisk Wiejskich
2009
w Licheniu z sołtysami spotkał się
* 15-lecie KSS.
prezydent Bronisław Komorowski
*
Stowarzyszenie objęło patronat
2012
nad Targami „Gmina2009” na te* Kontynuacja debat nt. „Wiejskiej
renie Międzynarodowych Targów
Polski.”
Poznańskich. W Licheniu pielgrzy* Ukazało się 20 wydanie „Poradnimujących sołtysów odwiedził preka Radnego i sołtysa”.
mier Donald Tusk.
* 20-lecie „Gazety Sołeckiej”.

Udział KSS w zmianach legislacyjnych
wzmacniających sołtysa i sołectwo
* S ołtysi objęci zostali w 1992 roku * 
Nowelizacja ustawy z dnia 11
ochroną prawną przysługującą
kwietnia 2001 r. m.in. zobowiązafunkcjonariuszom publicznym.
ła rady gmin do zapraszania sołtysów na sesję.
* Nowelizacja ustawy samorządowej przyjęta przez Sejm 29 wrze- * 
Przyjęcie ustawy z 20 lutego
śnia 1995 r. umożliwiała m.in.
2009 r. umożliwiło gminom
przyznawanie przez gminy sołtytworzenie funduszu sołeckiego
som diet oraz zwracanie kosztów
służącego poprawie jakości żypodróży służbowych, pozwoliła
cia na wsi. KSS uczestniczyło w
też na określenie zasad współpraprzygotowaniu rządowego procy pomiędzy sołectwem a gminą.
jektu tej ustawy.
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WYBRANE PUBLIKACJE

Wybrane publikacje wydane przez
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
i Stowarzyszenie Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego
Do 1997 roku
*Materiały szkoleniowe opracowane we współpracy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa
* „Prawo na co dzień”
*
„ABC członka walnego zgromadzenia”

2003
* „Unia z bliska”
2004
*
Publikacja wydana w ramach
projektu „Na wsi – odnowa”
(z późniejszymi wznowieniami)

1998
2005
*
„Organizacje działające na rzecz * Publikacja wydana w ramach prowsi i rolnictwa - informator”
jektu „Dobre partnerstwo – wspólne sukcesy”
2000
*
„Pakt dla rolnictwa i obszarów 2006
wiejskich”
*
„Samorząd pomocniczy na wsi
* „Podatek od towarów i usług (VAT)
polskiej. Między tradycją a ponow rolnictwie”
woczesnością”
2000 -2001
2008
* Publikacje wydane w ramach pro- * Ukazały się dwie wersje publikacji
jektu „Polska wieś – europejskie
„Na wsi odnowa – nowa perspekwyzwania”:
tywa” wydrukowane na zlecenie
* „Nasz wspólny obowiązek”
Urzędów Marszałkowskich Woje* „Polska wieś – europejskie wyzwawództw Mazowieckiego i Opolnia”
skiego
* „Tej szansie trzeba pomóc. Konku- * „Fundusz sołecki – jak dobrze wyrencyjne polskie rolnictwo”
dać nasze pieniądze?”
* „Dzięki Wam, polskim Sołtysom”
2009
2001
* „Fundusze sołeckie – skorzystaj* „Integracja – szkice europejskie”
my z tej szansy”
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Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ

2010
*
„Plan Odnowy Miejscowości. In* „Samorząd pomocniczy jako czyn- strukcja tworzenia”
nik pobudzający społeczeństwo
obywatelskie na wsi”
2012
* „Rzeczpospolita Sołecka”
* Publikacja wydana w ramach pro* „I Ty masz wpływ na klimat”
jektu „Aktywne kobiety wielkopolskich wsi”
2011
* „Z tradycją w nowoczesność. 20
* „Od funduszu sołeckiego do od- lat stowarzyszeń sołtysów”
nowy wsi”
*
„Wiejska Polska. Licheń 26-27
* „Wiejska Polska w odniesieniu do maja 2012 – materiały pokonfePROW 2007-2013”
rencyjne”
Materiały informacyjno-szkoleniowe:
* „Fundusze sołeckie – szansą dla
- przygotowano materiały szkolewsi”
niowe (broszurę i płytę CD);
* „Fundusz sołecki – nowe możliwo- * Wkładki tematyczne do miesięczści rozwoju wsi”
nika „Gazeta Sołecka” publikowa* Związek Wzajemności Członkowne w latach 2012-2013 w ramach
skiej „Sołectwo”
projektów „Fundusze sołeckie
*
W ramach projektu „Żyjąca Na– szansą dla wsi” oraz „Aktywnie
tura 2000” - wydano 12 wkładek
dla dobra wspólnego”.
tematycznych dołączanych do
kolejnych wydań miesięcznika
Witryny internetowe:
„Gazeta Sołecka” w okresie od liwww.funduszesoleckie.eu
stopada 2008 do września 2009 r.;
www.kss.org.pl
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ZARZĄD GŁÓWNY KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA SOŁTYSÓW

Zarząd Główny
Krajowego
Stowarzyszenia
Sołtysów
V kadencja

Barbara Czachura
– zastępca prezesa

Sławomir Królak – skarbnik

Ireneusz Niewiarowski
– prezes

Feliks Januchta
– zastępca prezesa

Stanisław Lawera
– zastępca prezesa

Paweł Odrobina
- sekretarz

Stanisław Małachwiej
– członek

Antoni Rapacz
– zastępca prezesa
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PRACOWNICY ORAZ WSPÓŁPRACOWNICY

Pracownicy oraz współpracownicy biur Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów i Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie

Grzegorz Siwiński
dyrektor generalny biura KSS

Grażyna Sędziak
dyrektor biura WSS

Monika Kosmalska

Aleksandra Kasprzak

Joanna Gorzelańczyk

Paulina Tarczewska

Ewa Kamińska

Wioleta Janicka

Remigiusz Jeliński
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PRACOWNICY BANKU ŻYWNOŚCI W KONINIE

Członkowie zarządu
i pracownicy Banku Żywności
w Koninie

Karol Lewandowski

Ireneusz Niewiarowski
prezes

Zdzisłąw Kępa
skarbnik

Ewa Kępa - księgowa

Bartosz Walczak
magazynier, kierowca

Joanna Piekarczyk
dyrektor

Marek Palpuchowski
główny magazynier,
kierowca

Aleksandra Lewandowska-Robak główna księgowa

Ryszard Bilski

Joanna Kukulska
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Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją reprezentującą Skarb
Państwa w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Do
połowy lipca 2003 r. działała pod nazwą Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa, którą powołano w październiku 1991 r. Nieruchomości przejęte przez Agencję, głównie po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych oraz z Państwowego Funduszu Ziemi, tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), w którym znalazło się 4,74 mln ha gruntów. Dotychczas Agencja sprzedała
prawie 2,4 mln ha gruntów.
Według stanu na koniec 2012 r. w Zasobie WRSP pozostaje niewiele
ponad 1,8 mln ha, z czego ok. 1,32 mln ha stanowią grunty wydzierżawione. Do rozdysponowania pozostaje ok. 319 tys. ha, w postaci
ponad 500 tys. działek. Cały proces sprzedaży i dzierżawy gruntów
realizowany jest przez 16 oddziałów terenowych i filii Agencji.
W ostatnich 3 latach wszelkie działania ANR były podporządkowane przyspieszeniu procesu prywatyzacji majątku Zasobu. Intensyfikacji sprzedaży państwowych gruntów rolnych towarzyszy wzrostowa tendencja cen gruntów rolnych wchodzących w skład Zasobu
WRSP. W 2012 r. średnia cena za 1 ha państwowych użytków rolnych
wyniosła 19 288 zł. Była ona jednak o ok. 5 tys. zł niższa od średniej
krajowej ceny za hektar takich użytków w obrocie międzysąsiedzkim.
Przyspieszeniu procesu prywatyzacji służyć ma również nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która weszła w życie 3 grudnia 2011 roku. Agencja wyłącza
z większych obszarowo dzierżaw 30 proc. użytków rolnych i są one
systematycznie przeznaczane do sprzedaży w trybie przetargów ograniczonych na rzecz rolników indywidualnych powiększających gospodarstwa rodzinne. Areał przygotowywanych do sprzedaży działek
jest dostosowywany do średnich wojewódzkich.
www.anr.gov.pl

Jednym z najważniejszych czynników zachęcających do zakupu gruntów rolnych jest możliwość nabywania ich na zasadach preferencyjnych, który to przywilej będzie aktualny do końca 2013 roku. Rolnicy mogą korzystać z możliwości rozłożenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych płatności na raty lub z kredytów preferencyjnych
z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 lutego 2012 r.
Agencja Nieruchomości Rolnych może rozkładać rolnikowi indywidualnemu spłatę należności za zakupioną nieruchomość w przetargu ograniczonym i nieograniczonym (lub wydzierżawioną w drodze
przetargu) na roczne lub półroczne raty z preferencyjnym oprocentowaniem w wysokości 2 proc. rocznie, na okres do 15 lat, pod warunkiem, że jeszcze przed zawarciem umowy wpłaci on co najmniej
10 proc. ceny nieruchomości.
Agencja Nieruchomości Rolnych oprócz gruntów rolnych w swojej
ofercie posiada największy i najatrakcyjniejszy pakiet gruntów inwestycyjnych w Polsce. ANR dysponuje około 100 tys. ha takich gruntów, w tym ponad 60 tys. ha znajduje się w granicach administracyjnych i w pobliżu miast.
ANR sprawuje także nadzór nad działalnością 45 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.
W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza
oraz gromadzony najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt
decydujący o postępie biologicznym.
Począwszy od 2004 r., Agencja odprowadza do budżetu państwa
kwotę wynikającą z różnicy między wpływami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Zasobu w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację ustawowych zadań. Łącznie od 2005 r.
do końca 2012 r. bezpośrednio do budżetu Agencja wpłaciła niemal
9,1 miliarda złotych. Od 2006 r. ANR wpłaca również środki na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla
Zabużan. Od 2006 r. do końca 2012 r. Agencja na ten cel wpłaciła już
prawie 2,94 miliarda złotych. Łącznie od 2005 r. do końca 2012 r. Agencja wpłaciła do budżetu państwa oraz na Fundusz Rekompensacyjny ponad 12 miliardów złotych.
www.anr.gov.pl

20 lat ubezpieczenia
społecznego rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego funkcjonuje w administracji państwowej od 1 stycznia 1991 r. Powstała w początkach transformacji ekonomicznej
kraju w latach 90. Jest najmłodszą wśród podobnych instytucji w Europie, istniejących:
w Niemczech od 1919 r., we Francji od 1945 r., w Grecji od 1961 r., Finlandii od
1969 r., Austrii od 1974 r. Powierzono jej samodzielną obsługę zadań określonych
ustawą z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i innych zlecanych przez państwo z zakresu polityki społecznej i ochrony zdrowia. Wcześniej, w
powszechnym systemie ubezpieczeń, obsługę rolników indywidualnych prowadziło
ok. 2 500 urzędów gmin. Dokonywały poboru i ewidencji składek. Przyjmowały i kompletowały wnioski o świadczenia, realizowały ich wypłatę. Natomiast przyznawaniem rolnych świadczeń zajmowało się 56 oddziałów i Centrala ZUS.
W pierwszym roku istnienia Kasa przejęła zadania wobec 1 750 tys. osób czynnych zawodowo w indywidualnym rolnictwie i ponad 1 790 tys. rolnych świadczeniobiorców. Sukcesywny spadek udziału obu grup w rolniczym systemie w minionym 20-leciu spowodowały m.in. przemiany strukturalne w rolnictwie, uwarunkowania demograficzne, a także zmiany przepisów. Aktualnie ubezpieczeniu w KRUS
podlega ok. 1,5 mln osób, a ok. 1,3 mln otrzymuje emerytury, renty i inne świadczenia.
W KRUS funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń: emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, na które są wymierzane odrębne składki.
Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych jest zagwarantowana przez państwo w
ramach Funduszu Emerytalno-Rentowego. Dotacja uzupełniająca do FER w skali roku wynosi ok. 88 proc. jego przychodów i przez ostatnie 10 lat na tle wydatków
z budżetu państwa zmalała ponad połowę – do ok. 5 proc. Natomiast tylko składki od ubezpieczonych gromadzone w Funduszu Składkowym są źródłem wypłaty
świadczeń z drugiego z wymienionych ubezpieczeń.
Obowiązek zgłoszenia się do ubezpieczenia w Kasie dotyczy każdego rolnika,
który jako osoba fizyczna podejmuje w Polsce na własny rachunek działalność rolniczą w posiadanym gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub w dziale specjalnym.

Obowiązkowy tryb dotyczy także małżonka rolnika i domowników, jeśli osoby te
pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, uczestniczą w prowadzeniu działalności rolniczej i nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, oraz nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty lub do innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej rozszerzyło możliwość ubezpieczenia w KRUS obywateli państw członkowskich UE, EOG,
a ponadto obywateli państw-stron porozumień o koordynacji zabezpieczenia
społecznego.
Dopełniający charakter rolnego systemu wobec powszechnego oznacza, że każda
inna niż rolnicza aktywność zawodowa rolników (np. zatrudnienie, bez względu na
wymiar etatu i okres związania umową o pracę) co do zasady wyłącza ich z KRUS.
Tylko na szczególnych warunkach rolnik/domownik może je kontynuować, po podjęciu w ograniczonym zakresie pozarolniczej działalności, opłacając w Kasie z tego
tytułu wyższe składki.
Ustawowe zadania KRUS, w różnym zakresie świadczone na rzecz osób czynnych w rolnictwie lub rolnych świadczeniobiorców, dotyczą m.in.:
I obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników, ubezpieczeniem zdrowotnym, naliczania i poboru składek;
I przyznawania i wypłaty: emerytur i rent rolniczych, rent rodzinnych, zasiłków pogrzebowych;
I przyznawania i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego
i macierzyńskiego;
I prowadzenia własnego orzecznictwa lekarskiego w celu ustalenia prawa
ubezpieczonych do świadczeń rentowych lub odszkodowawczych w następstwie
oceny stanu zdrowia i niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
I inicjowania prewencji służącej zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom
zawodowym rolników. W licznych nieodpłatnych szkoleniach o zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, regularnie uczestniczą m.in. wójtowie
i sołtysi;
I prowadzenia nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, z której co roku korzysta ok. 14 tys. rolników;
I realizacji zadań wynikających z koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE
i umów międzynarodowych.
Wyróżnikiem wysokiej, obiektywnej oceny działalności Kasy jest uhonorowanie
jej nagrodą zespołową w konkursie Polska Nagroda Jakości w 2012 r. w kategorii: Organizacje publiczne - urząd. W 18-letniej historii tego prestiżowego konkursu KRUS jest dotąd jedynym laureatem tytułowej nagrody w tej kategorii.
Oprac. KRUS

Wzajemnościowa forma ubezpieczeń silnie rozwinęła się na ziemiach polskich w końcowym okresie zaborów. Najpopularniejsza była w autonomii galicyjskiej, ale rozwinęła się
także w pozostałych zaborach będąc zarazem jedną z form obrony polskości.
Ponieważ pierwsze galicyjskie tuw-y były z reguły
tzw. ogniowymi, wobec tego na polisach przez nie wystawianych często widniał wizerunek opiekuna
strażaków – Św. Floriana w hełmie. Jeszcze dzisiaj na
Podkarpaciu spotkać można starszych ludzi, dla których
synonimem zakładu ubezpieczeń jest nazwa „florianka”.
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” nawiązało do tradycji historycznej w ten sposób, że swoim
logo uczyniło transformację owego hełmu strażackiego
Św. Floriana wpisując weń litery: „t”, „u”, „w”.
W okresie II Rzeczypospolitej
wzajemność ubezpieczeniowa w
Polsce stanowiła większość polskiego rynku ubezpieczeń. Wśród
32 tuw-ów największym był Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych. PZUW był zarazem największą polską firmą ubezpieczeniową. Po II wojnie światowej, rządzący Polską w ramach
likwidowania różnych form samoorganizacji społecznej znieśli całkowicie ubezpieczenia
wzajemne, a z PZUW po odjęciu litery “W” uczynili państwowy PZU.
Dopiero zmiany ustrojowe po upadku PRL, ponownie po niemal półwiekowej przerwie,
wprowadziły możliwość organizowania się w ubezpieczenia wzajemne.
W krajach o nieprzerwanym procesie rozwoju historycznego wzajemność dobrze funkcjonuje. Udział wzajemności w największym ubezpieczeniowym rynku świata wynosi np.
w Stanach Zjednoczonych aż 55%, w Europie – we Francji, ok. 40%, w Finlandii – 80% .
Od kilkunastu lat wzajemność ubezpieczeniowa bardzo dynamicznie rozwija się także
w krajach Ameryki Łacińskiej. Tam wzorcem stało się Chile, które swój cud gospodarczy
zawdzięcza w znacznym stopniu zastosowaniu wzajemności w rozwiązaniu problemu emerytalnego i opieki zdrowotnej.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” jest historycznie pierwszym tuw-em
po półwieczu nieobecności w Polsce tej formy ubezpieczeń. Jest obecne na rynku od marca
1992 roku. Prowadzone przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych “TUW” prace koncepcyjne nad drogą rozwoju wzajemności ubezpieczeniowej w Polsce oraz krótkie wprawdzie, ale jednak doświadczenia, spowodowały zaproszenie jego przedstawicieli do udziału
w pracach Sejmowej Podkomisji d/s nowelizacji ustawy z dnia 28 lipca 1990 roku o działalności ubezpieczeniowej. Wprowadzona w życie 22 października 1995 roku nowelizacja
tejże ustawy zmieniła także zapisy rozdziału II traktującego o tuw-ach. Literalne przeniesienie na obecny grunt polski rozwiązań prawnych dotyczących wzajemności z Polski
przedwojennej jak i współczesnych zagranicznych jest nie do końca praktyczne ze względu
na różnice prawne i mentalnościowe.
Nowelizacja wprowadziła elementy w znaczący sposób determinujące polską drogę dalszego rozwoju ubezpieczeń wzajemnych. Ową determinantą jest przede wszystkim wprowadzenie ustawowego pojęcia “związek wzajemności członkowskiej”.
Otóż w sensie prawnym tuw jest mieszaniną spółki akcyjnej, spółdzielni i stowarzyszenia. Ubezpieczenie się w tuw-ie jest równoznaczne z członkostwem.
Ubezpieczony w zakładzie ubezpieczeń działającym w formie spółki akcyjnej jest jej
klientem. Ubezpieczony w tuw-ie jest jednocześnie członkiem tuw.
Środowiska chcące ubezpieczać się na zasadach wzajemności mają dwie możliwości:
G utworzyć własne towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bądź
G utworzyć związek wzajemności członkowskiej w ramach istniejącego już tuw.
Utworzenie własnego tuw związane jest z koniecznością posiadania znacznego kapitału
oraz zazwyczaj trudnym i kłopotliwym procesem koncesyjnym, jak również zorganizowaniem fachowców i sieci sprzedaży.
Efekt wzajemnościowy można uzyskać omijając powyższe zagadnienia poprzez zorganizowanie się w formie związku wzajemności członkowskiej.
Nie jest więc przypadkiem, że dzisiaj wśród ubezpieczonych członków Towarzystwa
dominującą rolę odgrywają członkowie Związków Wzajemności Członkowskiej. Mają oni
ogromny wpływ na jego rozwój i na zapadające decyzje. Przedstawiciele największych
Związków mają swoich reprezentantów w Radzie Nadzorczej Towarzystwa, którzy działają
w imię społecznej odpowiedzialności i poczucia obowiązku, by we własnym Towarzystwie pilnować interesów własnego środowiska.
Z natury rzeczy bowiem każde towarzystwo ubezpieczeń jest samodzielnym i samorządnym stowarzyszeniem, a zarazem profesjonalnym zakładem ubezpieczeń, działającym
w warunkach rynkowych bez żadnej taryfy ulgowej.

