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22 września 2009 roku w podwarszawskich Otrębusach odbyła się kon-

ferencja podsumowująca badanie przeprowadzone w ramach projektu 

„Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywa-

telskie na wsi”, zrealizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Fundamenty Silnego Państwa, i Instytut Za-

chodni.

Głównym założeniem Projektu było uwrażliwienie przedstawicieli sa-

morządu terytorialnego różnego szczebla w całym kraju na drzemiący  

w instytucji sołtysa potencjał w zakresie pobudzania działań obywatelskich. 

Nie mniej ważny cel tego przedsięwzięcia dotyczył pogłębiania współpracy 

między samorządami, ich organizacjami oraz środowiskiem naukowym.

Zalążkiem tego przedsięwzięcia była zorganizowana w 2006 roku przez 

KSS i SFSP we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej 

oraz Urzędem Gminy Komorniki konferencja na temat „Samorząd pomoc-

niczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością”. Wydarzenie to 

stanowiło podsumowanie realizowanych w tym samym roku przez SFSP  

i Koło Naukowe Studentów Socjologii UAM badań nad instytucją sołtysa  

w XXI wieku na podstawie podpoznańskiej gminy Komorniki. Obecność 

blisko 100 samorządowców z całej Polski, gorąca dyskusja podczas spo-

tkania, jak i publikacja naukowa, która została bardzo ciepło przyjęta za-

równo w środowisku naukowym, jak i samorządowym skłoniły KSS i SFSP 

do kontynuacji tego projektu na niespotykaną dotychczas skalę.

W niniejszej książce zebrano referaty przedstawione na konferencji  

w Otrębusach, podsumowujące wspomniany Projekt. W części I znajdzie-

cie Państwo zarówno wyniki naszych analiz, jak i innych badaczy zajmują-

cych się samorządem terytorialnym oraz społeczeństwem obywatelskim. 

Część II zawiera refleksje samorządowców biorących czynny udział w roz-

woju społeczności lokalnych w Polsce, którzy dzielą się swoimi doświadcze-

niami i spostrzeżeniami odnośnie instytucji sołtysa.

Od redaktorów



Mamy nadzieję, że wyniki badań i doświadczenia przedstawione w tej 

publikacji pozwolą Państwu dostrzec kluczową rolę, jaką może pełnić sa-

morząd pomocniczy w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego w na-

szym kraju. Sądzimy, że będą także pomocne w działaniach naukowych  

i organizacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych.

     Andrzej Sakson

     Patryk Węgierkiwicz



Samorząd pomocniczy 
a społeczeństwo obywatelskie 
w ujęciu badacza społecznego

CZĘŚĆ I
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Andrzej Sakson
INSTYTUT ZACHODNI

Samorządność 
i przemiany tożsamości społecznej 
w ujęciu historycznym

Losy naszego państwa i narodu na przestrzeni ostatnich dwustu pięć-

dziesięciu lat wywarły istotny wpływ na rozwój samorządu terytorialnego 

w Polsce. Proces dziejowy spowodował, iż na kształt polskiego samorządu 

istotny wpływ wywarły takie czynniki, jak:

•  specyfika samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej z sejmikami i libe- 

rum veto;

•  rozbiory powodujące, iż samorząd lokalny kształtował się odmiennie na 

obszarze zaboru rosyjskiego, austriackiego i pruskiego;

•  tradycje samorządności II Rzeczypospolitej;

•  okupacja niemiecka i sowiecka w okresie II wojny światowej, różnicu-

jąca ponownie postawy społeczne Polaków wobec okupanta i jego pań-

stwa w: Generalnym Gubernatorstwie, na tzw. ziemiach wcielonych do 

Rzeszy (Pomorze, Wielkopolska i Śląsk) oraz na Kresach Wschodnich 

okupowanych przez ZSRR (1939–1941);

•  przesunięcia granic państwa polskiego ze wschodu na zachód w wyniku 

zakończenia II wojny światowej wraz z wielkimi migracjami i zasiedle-

niem Ziem Odzyskanych oraz utratą Kresów Wschodnich;

•  ograniczenia samorządności w okresie Polski Ludowej, skutkujące czę-

stymi zmianami granic i liczby województw (14 – od 1946, 17 – od 

1950, 49 – od 1976, 16 – od 1999 roku) oraz zmianami struktury admi-

nistracyjnej, np. istnieniem lub nieistnieniem samorządu i administracji 

powiatowej.

Do dnia dzisiejszego odczuwalne są różnice w podejściu Polaków do sa-

morządności wynikające ze spuścizny rozbiorów. Trwająca 123 lata przyna-

leżność ziem polskich do trzech różnych organizmów państwowych spowo-

dowała wykształcenie się odrębnej mentalności, np. w podejściu do dobra 

wspólnego na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopaństwowym. 
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W Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim np. w 1864 roku wprowadzo-

no samorząd, zbiorowy samorząd gminny, obejmujący pewną liczbę wsi, 

których każda stanowiła gromadę jako jednostkę pomocniczą samorządu 

gminnego z działającym w jego ramach samorządem gromadzkim.

Samorząd terytorialny w zaborze pruskim występował w gminie (jedno-

wioskowej), powiecie oraz w prowincji. W zaborze austriackim samorząd 

funkcjonował w ramach kształtowanej od lat sześćdziesiątych XIX wieku 

autonomii krajów koronnych (m.in. Galicji i Śląska). Organy tego samorzą-

du były wyłaniane w wyborach najmniej demokratycznych w porównaniu 

z zaborem pruskim i rosyjskim.

Z problemami wynikającymi z rozbiorów borykano się w okresie II Rze-

czypospolitej. Tak np. do 1933 roku samorząd wojewódzki działał tylko 

tam, gdzie istniał na odpowiednim szczeblu przed I wojną światową, czyli 

w trzech województwach byłego zaboru pruskiego (poznańskim, pomor-

skim i śląskim). Dopiero ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmia-

nie ustroju samorządu terytorialnego ujednoliciła ustrój samorządu gmin-

nego, miejskiego i powiatowego w całym państwie.

Istotny wpływ na funkcjonowanie samorządu odegrał zapoczątkowany 

w 1950 roku proces sowietyzacji Polski. Spowodowało to m.in. likwidację 

dotychczasowych pionów administracji rządowej i samorządowej. Stalini-

zacja struktur terytorialnych doprowadziła do fasadowości życia społecz-

nego oraz do stopniowego zaniku aktywności obywatelskiej na wszystkich 

szczeblach samorządu1.

Jeżeli przyjąć założenie, że samorząd polega na tym, iż pewne sprawy 

zostają przekazane do rozstrzygnięcia zainteresowanym nimi obywatelom, 

to wówczas mamy do czynienia ze społeczeństwem obywatelskim.

Samorządność i demokracja lokalna stanowią przeciwwagę dominującej 

pozycji państwa. Odwołują się one do podmiotowości jednostek i poszcze-

gólnych grup. Podstawowe warunki należytego funkcjonowania samorządu 

terytorialnego – zdaniem Zygmunta Ziembińskiego – w którym „członko-

stwo przysługuje każdemu jako mieszkańcowi określonej gminy miejskiej 

czy wiejskiej, to od strony prawnej należyte rozdzielenie kompetencji samo-

rządu i administracji państwowej, a od strony ekonomicznej zapewnienie 

1 Por. B. Jałowiecki, Narodziny demokracji w Polsce lokalnej, Warszawa 1990; Trady- 
cja i współczesne odmiany samorządności, pod red. D. Walczak-Duraj, Płock 1999.
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materialnych środków działalności tego samorządu. Od strony społecznej 

natomiast decydujące znaczenie ma przede wszystkim odpowiednia aktyw-

ność społeczeństwa lokalnego, prowadząca do właściwego wyboru organów 

samorządowych, gotowość angażowania się w prace samorządu, umiejęt-

ność właściwego wykorzystania uzyskiwanych środków działania oraz kon-

troli opinii publicznej nad działalnością organów samorządowych”2.

Szczególne znaczenie w rozwoju samorządności odgrywa tzw. samo-

rządność bazowa, czyli najniższego szczebla. Bez samorządności gminnej, 

aktywności sołtysa i wójta trudno mówić o urzeczywistnieniu postulatu spo-

łeczeństwa obywatelskiego, tzn. takiego społeczeństwa, którego członkowie 

rzeczywiście uczestniczą w życiu publicznym, w różnych formach organi-

zacyjnych, wpływając na podejmowane decyzje i na sposób ich realizacji. 

Badania wykazują, że gminy dysponujące takimi samymi możliwościami 

materialnymi mogą uzyskiwać bardzo różne rezultaty działalności – zależy 

to od aktywności ich organów oraz relacji między radą a zarządem gminy3.

Feliks Gross w książce O wartościach społecznych wyróżnia następujące 

typy wspólnot terytorialnych i odpowiadających im więzi:

1. wspólnota lokalna, której odpowiada lokalizm, czyli patriotyzm lokalny, 

poczucie wspólnoty z wsią, sąsiedztwem, miastem;

2. wspólnota regionalna, której odpowiada regionalizm, poczucie wspólno-

ty krajowej, regionalnej;

3. wspólnota narodowa, której odpowiada świadomość narodowa;

4. wspólnota szersza, ponadnarodowa, bliska wspólnocie ogólnoludzkiej, 

której odpowiada więź zwana uniwersalizmem4.

2  Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań 1994, s. 99-100.
3 Por. P. Buczkowski, Samorząd terytorialny w warunkach transformacji, w: Między 

przeszłością a przyszłością. Szkice o socjologii i społeczeństwie polskim w dobie przemian 
ustrojowych, pod red. J. Włodarka, Poznań 1998, s. 221-230; E. Wysocka, Samorządność 
a społeczeństwo obywatelskie w Polsce, w: Społeczeństwo obywatelskie w procesie in-
tegracji europejskiej, pod red. B. Gorzyńskiej-Bittner, J. Stępień, Poznań 2002, s. 165-
173; P. Szwed, Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim, w: 
Współczesne społeczeństwo polskie, pod red. R. Suchockiej, Poznań 2002, s. 211-220; 
A. Chodubski, Czynniki kształtujące obywatelskie społeczności lokalne, w: Demokracja  
i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, pod red. T. God-
lewskiego, W. Jarkiewicza, Warszawa 2003, s. 199-208.

4 Por. F. Gross, O wartościach społecznych, Studia i szkice, New York 1961, cyt. 
za: A. Kwilecki, Region, regionalizm, regionalizacja. Szkic problematyki, w: Regiona-
lizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna. Materiały z se- 
sji naukowej, pod red. M. Latoszka, Gdańsk 1993, s. 120.
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F. Gross podkreśla, że ani więzi lokalnej, ani więzi regionalnej nie można 

przeciwstawić więzi narodowej. Są to na ogół szczeble jednej i tej samej 

drabiny, a wspólnoty lokalna, regionalna i narodowa stanowią piętra jed-

nej i tej samej budowli architektonicznej. Tak samo w literaturze – kultu-

ra regionalna zasila kulturę narodową. Różnice w kulturach lokalnych czy 

regionalnych, różne odmiany i przejawy owych kultur są klejnotami, mie-

niącymi się na różny sposób i różnymi kolorami, ale klejnoty te należą do 

wspólnego skarbca kultury narodowej.

Społeczność regionalna jest zwykle zbiorowością znacznie większą od 

społeczności lokalnej, obejmującą szereg społeczności lokalnych, lecz nie 

przypisującą sobie cech narodu5. Cechą charakterystyczną społeczności 

regionalnej jest tożsamość regionalna jej mieszkańców. Zdaniem Mar-

ka S. Szczepańskiego tożsamość regionalna to szczególny przypadek toż-

samości społecznej (zbiorowej) i kulturowej zarazem opartej na tradycji 

re gionalnej, odnoszonej do wyraźnie zdefiniowanego i delimitowanego 

terytorium, regionu, jego specyficznych cech społecznych, kulturowych 

(symbolicznych), gospodarczych czy nawet topograficznych, ekologicz-

nych, urbanistyczno-architektonicznych wyróżniających go spośród innych 

regionów.

Zdaniem tego autora regionalne uniwersum symboliczne lub idealnoty-

pologiczną tożsamość regionalną tworzą:

•  indywidualna identyfikacja z regionem, jego społecznością i kulturą

    (perspektywa psychologiczna);

•  funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na: my i oni oraz towa-

rzyszące mu poczucie odrębności (perspektywa socjologiczna);

•  przypisanie do przestrzeni i miejsc (perspektywa geograficzna);

•  świadomość dziedzictwa kulturowego, rozumienie i odczytywanie zna-

czeń, symboli kultury materialnej oraz jej korelatów (perspektywa et-

nograficzna);

•  związek indywidualny i zbiorowy z dziejami regionu, jej bohaterami i in-

stytucjami historycznymi (perspektywa historyczna);

5 Por. K. Kwaśniewski, Elementy teorii regionalizmu, w: Region, regionalizm – pojęcie 
i rzeczywistość, pod red. K. Handke, Warszawa 1993.
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•  wspólnota gospodarowania, powiązania funkcjonalne, kooperacja i kon-

kurencja międzyregionalna w wymiarze ekonomicznym w skali kraju, 

kontynentu i systemu światowego (perspektywa ekonomiczna);

•  istnienie pewnych szczególnych dla obszaru (regionu) form budownic-

twa, układu planistycznego, zwłaszcza w odniesieniu do budownictwa 

tradycyjnego (perspektywa urbanistyczno-architektoniczna)6.

Stanisław Ossowski w klasycznej rozprawie na temat więzi regionalnej 

i narodowej pisze, iż „Region w sensie, który wchodzi w grę w naszych 

rozważaniach, tzn. w sensie socjologicznym, jest korelatem regionalnej 
zbiorowości. A regionalna zbiorowość to zbiorowość terytorialna, która 

ma w większym lub mniejszym stopniu poczucie swej odrębności, ale nie 

uważa się za naród; inaczej mówiąc, członkowie jej nie próbują przypisać 

swej zbiorowości atrybutów narodu. Zazwyczaj taka zbiorowość stanowi 

składnik jakiejś zbiorowości narodowej. Członkowie zbiorowości regional-

nej – mogą się czuć równocześnie patriotami swojego regionu i patriotami 

ojczyzny narodowej”7.
Na podstawie różnic w tradycjach kulturowych grupy S. Ossowski wpro-

wadził trojakie rozumienie pojęcia „ojczyzna”. Rozróżnia on „ojczyznę pry-
watną”, tzn. miejsce zamieszkania, parafię, gminę, „ojczyznę regionalną”, 
czyli „małą ojczyznę”, tzn. region w sensie socjologicznym oraz „ojczyznę 
ideologiczną”, czyli naród. Te dwie ostatnie kategorie uważał za odpowied-
niki niemieckich określeń „Heimat” i „Vaterland”. Rozróżnienie to S. Ossow-
ski oparł na założeniu, że istnieją dwa możliwe typy stosunków pomiędzy 
człowiekiem i jakimś terytorium, które decydują, że kwalifikuje on to tery-

torium jako ojczyznę.

Pod pojęciem „Heimat” rozumie się z reguły „strony ojczyste”, czyjeś 

miejsce urodzenia lub miejscowość, w której ktoś ma stałe miejsce za-

mieszkania. W przeszłości słowo „Heimat” oznaczało także własność ziem-

ską. Dla niemieckiego socjologa K.V. Müllera „«Heimat» stanowią otaczają-

cy nas ludzie, ważni dla naszego powodzenia życiowego, z którymi zależnie 

od okoliczności można rozmawiać w gwarze miejscowej – w każdym razie 

6 M.S. Szczepański, Poligony badawcze monitoringu reformy decentralizacyjnej: pro-
pozycje, koncepcje i metody, Katowice 2000, s. 3-4.

7 S. Ossowski, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, 
„Przegląd Socjologiczny”, t. 9, z. 1-4, 1947, s. 73-74.
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w atmosferze dużego zbliżenia społecznego, których można poufale klepać 

po ramieniu, od których można oczekiwać pomocy lub pobłażania”8.

Zakładając, że ojczyznę („Vaterland”) wytwarza określona wspólnota 

terytorialna, możemy przyjąć, że istnieją obecnie cztery zasadnicze typy 

ojczyzn: ojczyzna lokalna, ojczyzna regionalna, ojczyzna narodowa i ojczy-

zna ponadnarodowa. Ten ostatni typ wydaje się jednak swoistym „bytem 

kreowanym” przez polityków, o czym świadczą losy „narodu sowieckiego” 

(radzieckiego) oraz „narodu jugosłowiańskiego”.

Hanna Bojar jest współautorką koncepcji „słabych” i „mocnych” spo-

łeczności lokalnych9. Jej zdaniem „mocne” społeczności lokalne „w du-

żym stopniu są nasycone tradycjami własnymi, zarówno w sferze war-

tości, jak i instytucji, i tradycje te uczestniczą w rozwoju sfery publicznej 

danej społeczności (…) «Mocne» społeczności lokalne charakteryzują 

dwie podstawowe cechy: z jednej strony w społecznościach takich, jeśli 

nie większość, to wpływowa mniejszość uświadamia sobie cele lokalne 

i potrafi je wyodrębnić spośród innych celów realizowanych przez spo-

łeczność lokalną, z drugiej strony – w społecznościach takich tradycja 

odgrywa podstawową rolę w konstruowaniu projektu instytucjonalnego 

społeczności lokalnej”.

W społecznościach tego typu ważną rolę odgrywają lokalni liderzy (na-

zywani także elitami). Dotyczy to zarówno sfery gospodarczej, jak i spo-

łecznej, politycznej czy też kulturalnej. W tej grupie ważne miejsce odgry-

wają działacze samorządu lokalnego, w tym szczególnie sołtysi. „Słabe” 

społeczności lokalne charakteryzuje natomiast przede wszystkim „słabość 

tradycji lokalnych jako istotnego elementu konstytuującego tożsamość 

społeczności lokalnej, a zarazem jej odrębności”10, także zanik aktywności 

bądź niewielka aktywność na różnych polach.

Podstawą integracji lokalnej jest „tożsamość lokalna, własna subkultu-

ra, więź i solidarność – siła integracji kulturowej i normatywnej. Oznacza 

8 Ibidem, s. 75.
9 Por. J. Kurczewska, M. Kempy, H. Bojar, Społeczność lokalna jako wspólnota tradycji, 

„Studia Socjologiczne” 1998, nr 2, s. 100.
10 H. Bojar, Przestrzeń publiczna w «słabej» i «mocnej» społeczności lokalnej po-

granicza – na przykładzie Braniewa i Włodawy, w: Granice na pograniczach. Z badań 
społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski, pod red. J. Kurczewskiej, H. Bojar, 
Warszawa 2005, s. 274.
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ona wyodrębnienie s u b k u l t u r o w e [podkreślenie – A.S.] mieszkań-

ców, ich poczucie swoistości i przynależności do wspólnej przynależności 

ponadjednostkowej”11.

Na tle tych rozważań należy być jednak niezwykle ostrożnym w sprawie 

formułowania różnego rodzaju uogólnień dotyczących stosunków społecz-

nych w różnych regionach Polski (np. Polska Centralna a Ziemie Zachodnie 

i Północne [dalej: ZZiP]). Należy uwzględnić, iż w każdym regionie można 

wyróżnić poszczególne subregiony. W przypadku np. Warmii i Mazur na-

leży wyróżnić takie subregiony jak: olsztyński, elbląski oraz ełcki. Każdy  

z nich posiada własną specyfikę. W obrębie każdego z subregionów wystę-

pują w poszczególnych powiatach, gminach czy miejscowościach specy-

ficzne uwarunkowania, które wynikają ze składu ludności (Ziemie Dawne) 

lub „pierwotnych” grup osadniczych (ZZiP). Nie bez znaczenia jest fakt, 

czy w danej społeczności lokalnej (wsi, gminie, miasteczku) dominowała 

określona grupa osadnicza. Czy potrafiła ona wyłonić warstwę przywód-

czą, która byłaby gotowa podjęcia trudu zinterpretowania i zdynamizowa-

nia swojej społeczności.

Na ZZiP mamy do czynienia z przypadkami o wymowie zdecydowanie 

pozytywnej, jak i negatywnej. Jak zauważa Tomasz Zarzycki: „Spuścizna 

ZZiP może być widziana jako kontekst dający stosunkowo szerokie pole 

manewru lokalnym społecznościom w latach dziewięćdziesiątych. Może 

mamy tu też do czynienia w większym stopniu ze swoistym „szczęściem”, 

a więc konkretnymi uwarunkowaniami poszczególnych miejscowości  

w różnym stopniu uzależnionymi od spuścizny poprzedniej epoki”12.

Z badań empirycznych prowadzonych przez socjologów po roku 1989 

na obszarze Warmii i Mazur można wyróżnić społeczności lokalne o róż-

nym stopniu zintegrowania, o różnej „sile” i „słabości”.

11  J. Bartkowski, Integracja społeczna w świadomości lokalnych zbiorowości, w: Lo-
kalne wzory kultury politycznej. Szkice ogólne i opracowania monograficzne, pod red.  
J. Kurczewskiego, Warszawa 2007, s. 75. Ten sam autor zauważa, iż integracja (spójność) 
lokalna wymaga spełnienia wielu warunków, żeby zaistnieć. Do najistotniejszych z nich, 
sprzyjających spójności lokalnej, należy zaliczyć: zasiedziałość mieszkańców, tożsamość 
zbiorową, lokalne „my”, ośrodki skupienia dla życia zbiorowego, organizacje grupowe, 
takie m.in. jak: stowarzyszenia społeczne czy instytucje lokalne. Ibidem, s. 74. Por. także: 
I. Machaj, Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości mieszkańców wschodniego i za-
chodniego pogranicza Polski, Warszawa 2005, s. 69-91.

12 T. Zarzycki, Region jako kontekst zachowań politycznych, Warszawa 2002, s. 163.
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Z własnych badań wynika, iż centra społeczności subregionalnych, tzn. 

Olsztyn (174,5 tys. mieszkańców), Elbląg (127 tys.) oraz Ełk (56 tys.), 

charakteryzują się silnym poczuciem tożsamości lokalnej. W przypadku 

mniejszych miast i miejscowości można mówić o różnorodnej sile więzi 

z miejscem zamieszkania.

Na podstawie badań empirycznych próbować można wyróżnić zarówno 

„słabe”, jak i „silne” społeczności lokalne. Przykładem miasta przynależne-

go do pierwszej grupy – przy uwzględnieniu względności i nieostrości tego 

podziału – może być np. Braniewo, leżące na północnych rubieżach regio-

nu. W przypadku Iławy, Olecka czy Gołdapi można mówić o odwrotnym 

przypadku. Powyższe zróżnicowanie jest widoczne także w odniesieniu 

do wsi np. ukraińsko-polskich lub polsko-ukraińskich na północy regionu,  

w przeciwieństwie do wsi polsko-warmińskich i polsko-mazurskich na połu-

dniu. Jako przykład tych rozbieżności służyć mogą rezultaty badań tereno-

wych prowadzonych w Orłowie, Kruklankach, Kutach, Przybyłowie (gdzie 

zamieszkuje duży odsetek ludności ukraińskiej), w Sorkwitach (Mazury) 

oraz w Purdzie i Worytach (Warmia). Z innych badań nad tożsamością lo-

kalną, np. w Starych Juchach, Wejsunach czy w innych miejscowościach 

regionu, rysuje się równie złożony obraz. W tej analizie nie bez znaczenia 

jest skład poszczególnych grup mieszkańców (czy zaistniała tam grupa do-

minująca, czy też nie, i czy odegrała ona pozytywną rolę w stworzeniu no-

wej społeczności lokalnej) oraz, czy w danej wsi znajdowało się osiedle pe-

geerowskie. Z badań empirycznych prowadzonych po 1989 roku wyłania 

się także ogólny obraz ukazujący różnicę pomiędzy ogółem ZZiP a resztą 

kraju, jak również pomiędzy Warmią i Mazurami a innymi regionami.

Z badań porównawczych przeprowadzonych w 2000 roku przez Toma-

sza Zarzyckiego na temat tożsamości lokalnej i regionalnej na przykładzie 

czterech miast w różnych regionach Polski: Bochni i Nowego Targu w Ma-

łopolsce (Ziemie Dawne), Bielawy koło Dzierżoniowa oraz Iławy (Ziemie 

Nowe) rysuje się zróżnicowany obraz. Na pytanie: „Czy czujesz się zwią-

zany z miastem i regionem” najwięcej ocen pozytywnych zadeklarowali 

mieszkańcy Iławy – 92% (w tym „zdecydowanie tak” – 63% i „raczej tak” 

– 29%). Podobny odsetek – 89% – wykazali mieszkańcy Nowego Targu 

(odpowiednio: 41 i 48%). W Bochni ten odsetek wyniósł 87% (35 i 52%), 
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a w Bielawie – 79,9% (25 i 54%). Z badań wynika, iż na poczucie więzi 

lokalnej i regionalnej nie wpływa poziom zasiedlenia. I tak np. w Iławie 

mieszkało 19% rodziców i 71% dziadków i rodziców respondentów, pod-

czas gdy w Nowym Targu odpowiednio 27 i 53%, w Bochni – 44 i 27%,  

a w Bielawie – 52 i 15%. Najwyższe zainteresowanie historią, przeszło-

ścią miasta i regionu występuje w Iławie (25%) oraz Bochni (19%), na-

tomiast w Bielawie wynosiło (16%), a w Nowym Targu (14%). Autorzy  

z Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu 

Warszawskiego, którzy przeprowadzali te badania, zaliczyli Iławę do przy-

padków spektakularnego „sukcesu lokalnego” po 1989 roku13.

Z badań prowadzonych przez zespół pod kierownictwem Grzegorza Go-

rzelaka i Bohdana Jałowieckiego na temat tożsamości lokalnej i regionalnej 

na Ziemiach Dawnych i Nowych wynikają podobne tendencje. Okazuje się, 

że siła przywiązania mieszkańców poszczególnych regionów (województw) 

jest zróżnicowana i nie zawsze związana z miejscem zamieszkania. Sto-

sunek mieszkańców poszczególnych obszarów do miejsca zamieszkania 

(miasta, wsi), regionu Polski i Europy w 2000 roku przedstawia tabela.

Tabela. Siła przywiązania do poszczególnych obszarów  
(bardzo silne i silne przywiązanie) [w%]

Wyszczególnienie Miasto Region Polska Europa

ogółem 77 73 88 64

dolnośląskie 84 78 89 78

kujawsko-pomorskie 73 64 91 70

lubelskie 72 67 87 67

lubuskie 76 64 89 63

łódzkie 84 73 92 66

małopolskie 83 84 88 55

mazowieckie 83 72 91 62

opolskie 76 71 81 47

podkarpackie 84 79 90 68

podlaskie 79 79 88 63

13 Ibidem, s. 84-92.
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pomorskie 84 76 82 62

śląskie 72 70 85 64

świętokrzyskie 69 61 77 57

warmińsko-mazurskie 70 78 87 74

wielkopolskie 86 72 90 56

zachodniopomorskie 57 67 98 76

Źródło: Reforma terytorialnej organizacji kraju; dwa lata doświadczeń, pod red. G. Gorze- 
laka, B. Jałowieckiego, M. Steca, Warszawa 2001, s. 194.

Z badań tych wynika, iż Polaków charakteryzuje bardzo silna więź z na-

rodem, znacznie silniejsza niż w przypadku innych państw w Europie14. 

Ponad cztery piąte (88%) badanych deklarowało w 2000 roku (na skali 

od 0 do 5) bardzo silne i silne przywiązanie do Polski. Średnia ocen wynosi  

w tym przypadku – 4,49 punktu. Na drugim miejscu badań deklarują przy-

wiązanie do swojego miasta lub wsi – 4,20 punktu i 77%. Słaba jest iden-

tyfikacja regionalna – 4,03 punktu i 73% najwyższych ocen, a najsłabsza 

– europejska: 3,72 punktu i 64% ocen najwyższych. Co ciekawe, jedynie 

w województwie warmińsko-mazurskim i małopolskim większość ankieto-

wanych utożsamia się bardziej z regionem niż z miejscem zamieszkania 

(miastem/wsią)15. Badania własne, przeprowadzone w 2005 roku potwier-

dzają tę tendencję.

Identyfikacja terytorialna w poszczególnych powiatach Ziem Dawnych 

i Nowych nie wykazuje zasadniczych różnic. Przykładowo: mieszkańcy Olec-

ka na Mazurach w 73% identyfikują się z miejscem zamieszkania (miasto/

wieś), podczas gdy mieszkańcy Sierpca na Mazowszu w 71%. Z regionem 

identyfikuje się 63% osób żyjących w powiecie Olecko i 59% w powiecie 

Sierpc. Z Polską – odpowiednio 76 i 74%16. Wyniki tych badań wskazują, iż 

14 Jedynie w czterech spośród dwudziestu pięciu krajów europejskich, tzn. w Czechach, 
Finlandii, Islandii i Polsce, występowała przewaga identyfikacji narodowych nad lokalnymi 
i regionalnymi. G. Theborn, Drogi do nowoczesnej Europy, Warszawa 1998, s. 384.

15 B. Jałowiecki, M.S. Szczepański – na podstawie prac zespołu w składzie:  
A. Koj, M. Malikowski, E.A. Rzeszowska, A. Sakson, A. Tucholska, M. Tyrybon, Tożsamość 
regionalna, w: Reforma terytorialna organizacji kraju: dwa lata doświadczeń, pod red.  
G. Gorzelaka, B. Jałowieckiego, M. Steca. Warszawa 2001, s. 192-193.

16 Ibidem, s. 195. Na wysoką aktywność publiczną w gminie Olecko wskazują także 
badania przeprowadzone na temat uczestnictwa obywatelskiego w różnych miastach Pol-
ski w latach 1998–2002. W Olecku odbywają się m.in. Oleckie Czerwce Poetyckie, a utwo- 
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przełamane zostało funkcjonujące od lat przekonanie, iż mieszkańcy ZZiP 

charakteryzują się mniejszym przywiązaniem do swego miejsca zamiesz-

kania i regionu niż mieszkańcy Polski Centralnej (Ziem Dawnych).

W podsumowaniu powyższych badań ich autorzy formułują następują-

ce wnioski dotyczące badanych obszarów (Ziemie Dawne i Nowe): „Mamy 

tutaj raczej do czynienia z regionami w stanie powstawania, w których 

procesy tworzenia nowej tożsamości i świadomości już się rozpoczęły, ale 

do ich pełnego ukształtowania jeszcze bardzo daleko. Nawiasem mówiąc, 

wcale nie jest pewne, iż proces kreowania takiej tożsamości pomyślnie się 

zakończy. Mieszkańców wszystkich województw cechuje bowiem relatyw-

nie słaba i «rozmyta» tożsamość regionalna”17.

Autorzy zauważają również, iż budowa tożsamości powinna uwzględ-

niać także „zobiektywizowane przesłanki ekonomiczne”, takie jak bezro-

bocie czy wykluczenie społeczne. Zauważają, iż: „Z pewną dozą przesady 

można powiedzieć, że znaczna część mieszkańców podkarpackiego, war-

mińsko-mazurskiego, lubuskiego, a także mazowieckiego żyje w kulturze 

ubóstwa i marginalizacji. Trudno budować wysoką świadomość regionalną 

opartą na głębokiej tożsamości i identyfikacji bez uwzględnienia elementar-

nych potrzeb ludzi. (…) Najbardziej wszakże niebezpiecznym procesem jest 

dziedziczenie biedy w obrębie rodzin, dzielnic miast i całych wsi. Dzieci bo-

wiem powtarzają losy życiowe swoich rodziców, współtworząc tym samym 

w s p ó ł c z e s n e  g e t t a  s p o ł e c z n e [podkreślenie – A.S.]”18.

W każdej społeczności lokalnej istotną rolę odgrywają miejscowe elity, 

które bardziej lub mniej wpływają na kształtowanie się tożsamości lokalnej 

i regionalnej.

rzone w 1995 roku Stowarzyszenie Kulturalne „Przypisani Północy” prowadzi spotkania 
teatralne z cyklu „Zjawiska Kulturowe” oraz znane w Polsce spotkania pn. „Przystanek 
Olecko” i „Przystanek Gołdap”. Por. Lokalne uczestnictwo obywatelskie. Raporty z badań 
1998–2002, pod red. R. Skrzypca, Warszawa 2002, s. 58-63.

17 Reforma terytorialna..., op. cit., s. 214.
18 Ibidem, s. 217.
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Marcin Tujdowski
INSTYTUT ZACHODNI,
STOWARZYSZENIE FUNDAMENTY SILNEGO PAŃSTWA

Odrębność socjologiczna 
Ziem Zachodnich i Północnych

Poprzez Ziemie Zachodnie i Północne (dalej: ZZiP) rozumiemy obszar 

dawnych ziem III Rzeszy, który został przyłączony do Polski na wskutek 

zmian przebiegu granic państwowych po II wojnie światowej, sankcjono-

wanych przez ustalenia konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945) oraz 

poczdamskiej (17 lipca – 2 sierpnia 1945). Także obszar dawnego Wol-

nego Miasta Gdańska – ze względu na historię, na faktyczną niemiecką 

zwierzchność administracyjną oraz kwestie ludnościowe – dzieli los za-

chodnich obszarów, przyłączonych do Polski w 1945 roku.

Na mocy porozumień aliantów terytorium Polski w 1945 roku drama-

tycznie zmieniło orientację terytorialną, jak i całkowitą powierzchnię. Na 

wschodzie Polska straciła na rzecz Związku Radzieckiego 179 649 km2, 

tj. w całości lub częściowo województwa: wileńskie, białostockie, nowo-

gródzkie, poleskie, wołyńskie, tarnopolskie, stanisławowskie, lwowskie. Na 

zachodzie Polska zyskała kosztem III Rzeszy 103 788 km2, co i tak nie 

wyrównało powojennych strat terytorialnych kraju1. 

Warto nadmienić, że część tych nowo nabytych obszarów przejściowo, 

w różnych okresach historycznych, podlegała polskiej jurysdykcji (ziemie 

poszczególnych linii Piastów oraz ziemie utracone w wyniku rozbiorów – 

tutaj np. południowa Warmia, część Pomorza czy wschodnia część woje-

wództwa lubuskiego, kulturowo przynależna do Wielkopolski). Ze względu 

na to początkowo obszar ten bywał nazywany „Ziemiami Odzyskanymi”, 

co jednak w odbiorze społecznym kojarzyło się z jawną propagandą i wy-

woływało często mieszane reakcje (np. parodiowanie nazwy – „Ziemie 

Wyzyskane”). Oczywiście po 1945 roku do Polski włączono również tereny, 

1 Więcej na ten temat: A. Sakson, Przemiany procesów społecznych na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych 1945–1995, w: Demografia i społeczeństwo Ziem Zachodnich i Północnych 
1945–1995. Próba bilansu, pod red. E. Frątczak, Z. Strzeleckiego, Warszawa 1996.
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które nigdy wcześniej nie należały do państwa polskiego. Reasumując, jest 

to znaczny obszar dzisiejszej Polski, tzn. stanowi 33% terytorium kraju 

(102,8 tys. km
2

), zamieszkały przez blisko 10 mln ludzi. Znajdują się tu-

taj duże miasta (Wrocław, Szczecin, część aglomeracji śląskiej), średnie 

(Olsztyn, Opole, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Słupsk, Koszalin, Le-

gnica, Jelenia Góra) oraz szereg mniejszych miejscowości. Zarówno duże, 

jak i średnie miasta pełnią funkcję lokalnych metropolii, które kształtowały 

się w warunkach oswajania obcego krajobrazu kulturowego. To samo do-

tyczy zresztą pozostałych miejscowości regionu.

Na terenie Ziem Zachodnich i Północnych znajduje się ok. 10 tys. so-

łectw (stan na 2006 rok), co stanowi ok. jednej czwartej liczby wszyst-

kich polskich sołectw. Są to dane orientacyjne, ponieważ Bank Danych 

Regionalnych GUS nie uwzględnia podziału na ZZiP i dawne ziemie Polski, 

przez co niektóre podregiony statystyczne, mimo że zawierają ziemie po-

niemieckie i staropolskie, są traktowane łącznie.

W wyniku przesunięcia terytorialnego Polski w kierunku zachodnim, na 

omawianym obszarze doszło do niespotykanych w skali kraju i unikato-

wych na tle Europy migracji ludności. Po pierwsze, zgodnie z międzynaro-

dowymi porozumieniami dokonano wysiedleń tubylczej ludności, przede 

wszystkim niemieckiej. 

Mapa Polski 
z zaznaczonymi 
Ziemiami Zachodnimi  
i Północnymi.
 
Źródło: Michał Turajski  
(na podstawie przebiegu 
linii Curzona); mapa 
zamieszczona 
w Wikipedii 
na licencji GNU.
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Po drugie, władze polskie stanęły przed problemem zasiedlenia tych ob-

szarów polską ludnością, która straciła swoje małe ojczyzny na Wschodzie 

(ale nie tylko – na teren ZZiP napływali również osadnicy z innych rejo-

nów kraju), co biorąc pod uwagę możliwości zniszczonego wojną państwa  

o nieustabilizowanej sytuacji politycznej i gospodarczej, było nie lada wy-

zwaniem logistycznym i administracyjnym. 

Co ciekawe, i na co zwrócili uwagę badacze (np. A. Kwilecki, K. Kwaś- 

niewski, A. Sakson i inni), proces kulturowego i społecznego oswajania  

i tworzenia społeczeństwa postmigracyjnego na Ziemiach Zachodnich  

i Północnych nie przebiegał prostoliniowo2. Jego kierunek i natężenie cza-

sem zmieniało się, np. w wyniku zawirowań politycznych. Przykładem ta-

kiej sytuacji były wyjazdy ludności autochtonicznej z Warmii i Mazur do 

Niemiec w latach siedemdziesiątych XX wieku, a więc co najmniej trzy de-

kady po wojnie, kiedy wydawało się, że masowe wymiany ludności na tym 

obszarze już ostatecznie ustały. Podobne sytuacje zdarzały się we wczes- 

nych latach powojennych, kiedy np. w latach pięćdziesiątych XX wieku na 

Ziemie Zachodnie dotarła druga, mniejsza fala przesiedleńców z terenów 

przyznanych Związkowi Radzieckiemu w wyniku operacji korekcji przebie-

gu granicy.

Można przyjąć, że ostatecznie na jednej trzeciej części terytorium kraju 

wytworzyło się tzw. społeczeństwo postmigracyjne. W praktyce oznaczało 

to, że przesiedleńcy, nie mając wyboru, musieli w krótkim okresie czasu 

tworzyć lokalne wspólnoty (sołectwa, gromady, gminy, parafie), a przecież 

pochodzili z różnych regionów, o różnym stopniu rozwoju cywilizacyjne-

go, o różnych standardach kulturowych, obywatelskich, obciążeni różny-

mi stereotypami, pozbawieni dotychczasowych więzi sąsiedzkich. Ludzie 

ci posługiwali się różnymi gwarami, mieli różne wzorce gospodarowania,  

a czasem na to nakładały się jeszcze dodatkowo różnice religijne (np. pro-

testanci na Mazurach, prawosławni osadnicy z Podkarpacia).  

Osadnicy przybyli na zachód i północ funkcjonowali w specyficznych ra-

mach społecznych. Za Zbigniewem Ryklem można wyróżnić orientalizację 

2 Proces formowania się społeczeństwa postmigracyjnego na Ziemich Zachodnich 
i Północnych był złożony i długotrwały; opis tego procesu wykracza poza ramy tego 
artykułu; zob. A. Sakson, Społecznośći postmigracyjne, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe 
i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” 2005, nr 1.
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pioniersko-cywilizacyjną oraz orientalizację kulturową (pojęcie „orientali-

zacji” należy tutaj rozumieć dosłownie, tj. jako przeniesienie wschodnich 

wzorców na obszary na wskroś zachodnie). Orientalizację pioniersko-cywi-

lizacyjną cechowały takie elementy, jak: ruchliwość przestrzenna i społecz-

na, niestabilność społeczna i polityczna, mozaikowość kulturowa, zerwanie 

z pewnymi tradycyjnymi wzorcami kulturowymi i etycznymi 3. 

Osadnicy zetknęli się z obcym im krajobrazem kulturowym, w całości 

uformowanym przez poprzednich mieszkańców. Objawiało się to w po-

staci niemieckich napisów na budynkach, drogowskazach, ale i szyldach, 

nagrobkach, porcelanie domowej, książkach pozostawionych w domach 

itp. Na każdym kroku polskiemu osadnikowi towarzyszyła natrętna świa-

domość, że otaczający go świat materialny powstał w wyniku pracy po-

przednich, niemieckich mieszkańców domu, wsi, miasta. W dodatku ten 

dysonans wzmacniała niejasna sytuacja polityczna po II wojnie światowej, 

poczucie nietrwałości zachodniej granicy Polski.

W tej sytuacji przemiany świadomości regionalnej mieszkańców Ziem 

Zachodnich i Północnych przebiegały nieco inaczej niż w przypadku miesz-

kańców pozostałych regionów Polski. Na ziemiach poniemieckich można 

było wyróżnić następujące składowe tożsamości regionalnej:

– element przywieziony z dawnej małej ojczyzny (dawne regionalizmy, 

przywiązanie do małej ojczyzny, ale i normy społeczne, etyczne, wzory 

postępowania, stereotypy itp.);

– element zastany w nowym miejscu zamieszkania (głównie poniemieckie 

dziedzictwo kulturowe).

W wyniku fuzji powyższych dwóch składowych formowała się dopiero 

tożsamość mieszkańca ZZiP, jako wypadkowa bagażu kulturowego przy-

wiezionego i zastanego dziedzictwa. To musiało wpłynąć zasadniczo na 

różnicę w kształtowaniu się lokalnej świadomości regionalnej, stosunku do 

małej ojczyzny itp. Tym można tłumaczyć fakt, że na terenie ZZiP przez 

dekady praktycznie nie wykształciły się elementy świadomości regionalnej, 

znane z pozostałych regionów Polski4.

3 Z. Rykiel, Kresy zachodnie w Polsce, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, pod red.  
K. Handke, Warszawa 1997, s. 218.

4 A. Sakson, Przemiany procesów społecznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
1945–1995, op. cit., s. 507.
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Jakie to zrodziło skutki widoczne dzisiaj, 60 lat po wielkich migracjach? 

Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem tzw. granic reliktowych. Przez gra-

nicę reliktową rozumiemy taką linię podziału, która:

– przebiega zgodnie z dawną granicą administracyjną bądź państwową, 

mimo że ta formalnie została zniesiona (np. w wyniku wydarzeń historycz-

nych, politycznych, takich jak wojna, cesja terytorialna, zjednoczenie kraju 

po latach podziału itp.);

– po obu stronach tej dawnej granicy zamieszkuje ten sam naród bądź 

grupa narodowościowa (a więc odpada czynnik różnic narodowych, języ-

kowych, odrębnych doświadczeń historycznych, odrębnych mitologii naro-

dowych itd.);

– nie ma charakteru materialnego, lecz przejawia się poprzez zjawiska  

i procesy społeczne (np. różnice w mentalności, w systemach wartości,  

w stopniu integracji społecznej, w wyborach politycznych, w wyborach ży-

ciowych partnerów itd.);

– ma charakter względnie trwały, tzn. nie zanika w pierwszym pokoleniu.

We współczesnej Europie taką największą i „najświeższą”, a zara-

zem niemalże wzorcową granicą reliktową jest dawna granica niemiec-

ko-niemiecka między Republiką Federalną Niemiec a byłą Niemiecką 

Republiką Demokratyczną. Oczywiście istnienie granicy reliktowej mię-

dzy „nowymi” a „starymi” ziemiami Polski nie oznacza, że już na za-

wsze Polska będzie podzielona na dwie części. Nie oznacza to również, 

że nie następuje stopniowe zanikanie tych różnic, a ludzie są automa-

tycznie „inni” – zależnie od tego, w jakim rejonie mieszkają. Tak oczy-

wiście nie jest. W wielu kwestiach ten podział nie występuje. Niemniej,  

w niektórych szczególnych sytuacjach, zwłaszcza badaniach socjolo-

gicznych, kiedy naniesie się na mapę Polski zasięg występowania pew-

nych zjawisk, wyraźnie zarysowuje się odrębność Ziem Zachodnich  

i Północnych na tle reszty kraju.

Tak się dzieje na przykład przy okazji niektórych wyborów politycznych 

w Polsce. Szczególnie dramatycznie ujawniło się to podczas wyborów pre-

zydenckich w 2005 roku oraz parlamentarnych. Publicyści mówili o „Polsce 

Tuska” i „Polsce Kaczyńskiego”. Na reprodukowanej na s. 28 mapce widać 

wyraźnie podział na Ziemie Zachodnie i Północne oraz resztę Polski. Tylko 
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Wielkopolska wyłamuje się z tego schematu, chociaż należy pamiętać, 

że północno-zachodni oraz północny skraj województwa wielkopolskiego 

(dawne województwo pilskie) zalicza się częściowo do obszaru ZZiP.

Podobnie wygląda mapa rozkładu poparcia dla wstąpienia Polski do Unii 

Europejskiej. W tej kwestii tradycyjne i często „nadużywane” przez pol-

skich badaczy granice zaborów Polski nie mają większego znaczenia. Za 

to można stwierdzić w miarę jednolity rozkład głosów na terenie Ziem 

Zachodnich i Północnych. Mieszkańcy ZZiP w wyborach osiągnęli najwyż-

sze wskaźniki poparcia dla wstąpienia Polski do UE, oscylujące między  

80 a 90%. Znamienne są gminy „rekordzistki” referendum: najwyższe po-

parcie dla Polski w UE odnotowano w gminie Gozdnica – 92% na „tak” 

(województwo lubuskie, ZZiP); najniższe w gminie Godzieszów – 88% na 

„nie” (województwo lubelskie, Ściana Wschodnia).

Jest to obszar wyraźnie odstający również na mapie rozwoju kapitału 

społecznego w Polsce. Ziemie zachodniej i północnej Polski są charaktery-

zowane jako obszar niskiego rozwoju kapitału społecznego, niskiego stop-

nia oddolnej animacji aktywności społecznej, z wysokim i długotrwałym 

bezrobociem, dużym wskaźnikiem przestępczości przeciwko mieniu5.

5 M. Błąd, R. Kamiński, Wzmacnianie kapitału społecznego polskiej wsi – doświadczenia 
z wdrażania programów typu LEADER, referat na konferencji na temat Forum Aktywizacji 

Źródło: „Fakt”, 
24.10.2005.
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Region Ziem Zachodnich i Północnych jest wyróżniany w badaniach In-

stytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademi 

Nauk. Ziemie Zachodnie zostały tam scharakteryzowane następująco: „Na 

tle pozostałych regionów Polski, Ziemie Zachodnie cechuje wyraźna odręb-

ność. (...) Przemieszanie ludności i brak zakorzenienia w nowym środowi-

sku to czynniki, które wpłynęły na słabość więzów społecznych. Drugim 

bardzo ważnym aspektem kolonizacji było dostosowanie się osadnictwa 

do istniejącej infrastruktury osadniczej i gospodarczej. W warunkach so-

cjalistycznej Polski dawne majątki junkierskie stały się Państwowymi Go-

spodarstwami Rolnymi. (...) Niski poziom kultury obywatelskiej i edukacji, 

charakterystyczny dla dużej części mieszkańców dawnego zaboru rosyj-

skiego, ułatwiał narzucenie nowego systemu politycznego. Jednocześnie 

nowe warunki osadnicze sprzyjały unifikacji kulturowej. Dużą rolę odgry-

wała tu ludność z dawnego zaboru pruskiego. Podobna jak w Wielkopolsce 

kultura materialna, uwarunkowania osadnicze i gospodarcze sprzyjały jej 

kierowniczej roli w procesie zagospodarowywania. 

Stopniowo przenosiło się to również na inne dziedziny życia społeczne-

go (...). Społeczeństwa Ziem Zachodnich i Wielkopolski w jakimś sensie 

upodabniały się do siebie. Uwarunkowania ustrojowe sprzyjały umocnie-

niu panującego tam wzorca organizacji życia społecznego i gospodarcze-

go. Wzrastająca rola sektora państwowego i państwa w życiu społecznym, 

duża mobilność ludności, zanik kultury ludowej, postępująca unifikacja 

kulturowa związana z ekspansją socjalistycznej odmiany kulturowej mo-

dernizacji, to podstawowe cechy łączące oba regiony. Duża część nowych 

mieszkańców znalazła zatrudnienie w upaństwowionych majątkach ziem-

skich. Inni otrzymali indywidualne gospodarstwa w ramach reformy rol-

nej. Nie pozostawało to bez wpływu na kształtowanie stosunku do nowej 

rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Jak pokazuje analiza przeprowa-

dzona dla gminy Ustka (...), obecność rolnictwa uspołecznionego bardzo 

wyraźnie sprzyjała w badanym okresie opcji lewicowej”6.

Obszarów Wiejskich; warto wspomnieć, że w pracach projektu LEADER Ziemie Zachod-
nie i Północne były wyróżniane jako jeden z historycznych regionów Polski obok zaboru 
pruskiego, Kongresówki i Galicji.

6 M. Kowalski, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wy-
borczych Polaków w latach 1989–1998, Studia Geopolityczne, t. 7, Warszawa 2000, s. 52.
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Pozostałe regiony Polski wyróżniane w praktyce badawczej Instytutu 

Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademi Nauk to: 

Kongresówka, Galicja, Pomorze Gdańskie–Wielkopolska–Śląsk (traktowa-

ne łącznie – jako były zabór pruski).

W badaniach „Uwarunkowań zróżnicowań przestrzennych wyników 

egzaminu gimnazjalnego w 2002 r.” wyraźnie widać, że dzieci z terenu 

ZZiP osiągnęły najgorsze wyniki w skali kraju7. Złe wyniki gimnazjalistów  

z ZZiP wynikają z wysokiego stopnia bezrobocia, problemów strukturalnych 

(PGR-y) itp. powszechnych na tym terenie. Północny pas Ziem Zachodnich 

i Północnych (czyli dawne województwa szczecińskie, koszalińskie, słup-

skie, gdańskie, elbląskie) cechował bardzo wysoki udział Państwowych 

Gospodarstw Rolnych w areale ziemi uprawnej względem gospodarstw 

rolników indywidualnych, sięgający nawet 50%8. Po transformacji ustro-

jowej i upadku gospodarki centralnie planowanej system PGR-ów się zała-

mał. Szacuje się, że upadek państwowego rolnictwa w 1989 roku dotknął 

pół miliona ludzi, tj. pracowników PGR-ów oraz członków ich rodzin. To  

w oczywisty sposób zaważyło na wskaźnikach dezintegracji społecznej  

i spowodowało, że na mapie negatywnych zjawisk społecznych obszar ZZiP  

wyraźnie się odróżniał od reszty kraju. 

Przeciwnie do wspomnianego dzielenia terytorium kraju na cztery regio-

ny kulturowe, Marek Okólski zaproponował jednak podział dualistyczny: 

„Polska jest wyraźnie podzielona na dwa światy. Istnieje obszar ukształ-

towany po II wojnie światowej, zasiedlony w większości lub całkowicie  

i stanowiący społeczeństwo postmigracyjne, które nie tworzyło koherent-

nych społeczności i pozostało zatomizowane. Na pozostałej znacznej czę-

ści Polski z Małopolską, Podkarpaciem, Mazowszem i Wielkopolską prze-

trwały dawne struktury społeczne na wsiach i w miastach. Na terenach 

postmigracyjnych zaobserwowaliśmy szereg zjawisk, takich jak np. kryzys 

zdrowotny, słabnięcie instytucji rodziny przejawiające się w bardzo dużym 

spadku dzietności w rodzinie, którym Polska Południowo-Wschodnia sta-

wiała pewien opór. Do dziś widzimy trwanie tych podziałów i pojawianie się 

7 P. Śleszyński, Uwarunkowania zróżnicowań przestrzennych wyników egzaminu gim-
nazjalnego w 2002 r. oraz tegoż, Uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów  
i egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002–2004, za: www.igiz.pan.pl.

8 S. Czubkowska, 60 lat temu powstały pierwsze PGR-y, „Dziennik”, 11.02.2009.

M
arcin Tujdow

ski



31

nowych. Okazuje się, że najsilniej na terenach pomigracyjnych notuje się 

wzrost urodzeń pozamałżeńskich i nie jest to zasługa ludzi wyzwolonych, 

z wysoką pozycją społeczną i materialną, ale zjawisko na terenach post-

migracyjnych, niekiedy również na wsi. Przy średniej 14% urodzeń poza-

małżeńskich w Zachodniopomorskiem przekracza ona 33%. Takie podziały 

ciążą na polskim społeczeństwie od czasów powojennych” 9.

Interesujące, że w przypadku analizy społecznej Ziem Zachodnich  

i Północnych dotychczasowe badania naukowe bardzo wyraźnie zaprze-

czają obrazowi kreślonemu przez wielu publicystów. O ile dziennikarze  

i komentatorzy potocznie przeciwstawiają przedstawianą jako rozwiniętą 

zachodnią „Polskę A” zacofanej i biednej „Polsce B”, to badania pokazują 

odmienny obraz. Polska zachodnia i północna jest obszarem poważnych 

problemów społecznych: wysokie bezrobocie (w tym rekordziści w skali 

kraju, jak powiaty południa województwa lubuskiego, województwo war-

mińsko-mazurskie, środkowa część województwa zachodniopomorskiego, 

część dolnośląskiego itd., gdzie w pewnych okresach po 1989 roku bez-

robocie sięgało od 30 do ponad 40%), słabe wyniki uczniów szkół przed-

gimnazjalnych i gimnazjalnych, problemy ludności popegeerowskich osie-

dli, patologie (zwłaszcza na obszarze przygranicza polsko-niemieckiego, 

takie jak: kradzieże w Niemczech, przemyt, prostytucja – w tym nielet-

nich, szara strefa itp.), słabsza pozycja tradycyjnej rodziny, niski poziom 

świadomości i aktywności obywatelskiej, wysoki poziom przestępczości. 

Przy czym obszary te jednocześnie cechuje wysokie (w zasadzie wręcz 

entuzjastyczne) poparcie dla Unii Europejskiej, tradycyjnie wysokie popar-

cie dla lewicy, które jednak z czasem uległo transformacji na poparcie dla 

parti liberalnych (możliwe że to przełożyło się na niskie poparcie dla Lecha 

Kaczyńskiego w wyborach w Polsce zachodniej) itd. Podział na „Polskę A”  

i „Polskę B” w potocznym rozumieniu ma uzasadnienie jedynie wtedy, kie-

dy za ścianę zachodnią uzna się przedwojenne zachodnie rubieże kraju,  

a więc Pomorze, Wielkopolskę oraz Górny Śląsk.

Badania przeprowadzone przez Instytut Statystyki Kościoła Katolic-

kiego rzucają światło na kwestię wspomnianego „luźnego” traktowania  

9  M. Okólski jest demografem i statystykiem Uniwersytetu Warszawskiego. Wypowiedź 
za: B. Tumiłowicz, Jaka jest najważniejsza linia podziału w polskim społeczeństwie?, „Ty-
godnik Przegląd” 2005, nr 33.
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tradycyjnych norm społecznych i etycznych przez mieszkańców Ziem Za-

chodnich i Północnych10. W trakcie badań zestawiono położoną na wscho-

dzie archidiecezję lubelską z zachodnią archidiecezją szczecińsko-ka-

mieńską. W obu archidiecezjach zanotowano podobny, wysoki stopień 

deklaratywnej identyfikacji z wiarą religijną – w archidiecezji lubelskiej 

95%, a w szczecińsko-kamieńskiej 91%. Istotne różnice stwierdzono jed-

nak na poziomie realizacji norm odzwierciedlających wiarę i katolicki świa-

topogląd. Wskaźniki akceptacji dla zachowań z zakresu etyki seksualnej 

wyglądają następująco:

– akceptacja dla wolnej miłości i seksu bez ograniczeń: archidiecezja lu-

belska (dalej: al) – 18%; archidiecezja szczecińsko-kamieńska (dalej: 

as-k) – 24%;

– akceptacja dla życia w wolnym związku bez ślubu: al 27%, as-k 39%;

– akceptacja dla współżycia seksualnego przed ślubem kościelnym: al 36%, 

as-k 52%;

– akceptacja dla stosowania środków antykoncepcyjnych: al 43%, as-k 54%;

– akceptacja aborcji: al 6%, as-k 11%.

Wyniki badań, mimo teoretycznie takiego samego odsetka osób wierzą-

cych w Polsce wschodniej, jak i zachodniej, pokazały znaczną różnicę na 

poziomie przestrzegania norm wynikających z wiary katolickiej. To ciągnie 

za sobą daleko idące skutki społeczne (inny niż konserwatywny model ro-

dziny, niższa kontrola społeczna itd.).

W przypadku Ziem Zachodnich i Północnych w świadomości społecznej 

występują dodatkowo pewne kwestie, które są nieznane w innych czę-

ściach Polski. Jest to np. obawa o odzyskiwanie nieruchomości przez daw-

nych niemieckich mieszkańców, co jest wynikiem nie do końca uregulowa-

nych stosunków własnościowych na tym obszarze.

Często przed tym problemem stają samorządy, gdyż zdarza się, że to 

gminy są adresatami roszczeń dawnych właścicieli (np. gmina Konotop  

w województwie lubuskim).

10 Badania przeprowadzono w latach 2000, 2002 i 2005 w trzech archidiecezjach; do-
datkowo badano archidiecezję łódzką. Zob. S. Zaręba, Religijny wizerunek mieszkańców 
północno-zachodniej Polski, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych” 2007, nr 2.
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Przykład publikacji prasowych – strach przed dawnymi niemieckimi właścicielami 
nieruchomości na Ziemiach Zachodnich i Północnych

Reasumując, w czasie socjologicznych badań różnych aspektów życia 

społecznego (a powyżej przedstawiłem tylko kilka takich przykładów, celo-

wo pomijając bogaty dorobek badawczy tzw. socjologii Ziem Zachodnich) 

pojawiał się problem odmienności Ziem Zachodnich i Północnych. Dotyczy 

to takich kwestii, jak:

– słabsza pozycja tradycyjnego wzorca rodziny;

– mniejsze przywiązanie do niektórych tradycyjnych norm etycznych czy 

społecznych;

– słaby związek z „ojczyzną prywatną” w tym brak rozwiniętego regiona-

lizmu;

– szereg zjawisk bliskich patologii (zwłaszcza na obszarze pogranicza pol-

sko-niemieckiego);

– brak emocjonalnego związku z ojcowizną;
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– wyższy niż w innych regionach kraju poziom bezrobocia i związanych  

z tym problemów strukturalnych (np. poziom jakości życia, konsumpcja 

świadczeń socjalnych itp.);

– niższy niż w innych regionach kraju poziom przedsiębiorczości i aktyw-

ności społecznej;

– stale wysoki poziom poparcia dla europejskich procesów integracyj-

nych.

Cechy wskazujące na pewną odrębność społeczności żyjących na Zie-

miach Zachodnich i Północnych oczywiście zostały uwypuklone dla potrzeb 

niniejszego artykułu i nie zawsze pojawiają się one w trakcie badań w tak 

wykrystalizowanej postaci.

W niektórych wypadkach granica reliktowa nie ma znaczenia. Tak stało 

się np. w przypadku wyborów parlamentarnych w latach 1991 i 1993 czy 

wyborów samorządowych w 1998 roku (i w innych latach), gdy Ziemie 

Zachodnie i Północne wykazały wewnętrzne zróżnicowanie i nie wystąpiły 

jako odrębna całość11. 

Niemniej odrębności te występują i często dają o sobie znać w mniej lub 

bardziej cząstkowej formie przy okazji różnych badań społecznych, gdzie 

uwzględnia się społeczne zróżnicowanie w sprzęgnięciu z regionalnym po-

działem kraju. Różnice te przejawiają się, często w formie nieuświado-

mionej przez zainteresowanych, na oddolnym poziomie życia społecznego, 

jakim niewątpliwie są sołectwa czy parafie.

11 M. Kowalski, Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wy-
borczych Polaków w latach 1989–1998, Studia Geopolityczne, t. 7, Warszawa 2000.
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Agnieszka Figiel
INSTYTUT SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
STOWARZYSZENIE FUNDAMENTY SILNEGO PAŃSTWA

Sołectwo idealne 
– postulowany i rzeczywisty obraz 
samorządu pomocniczego na wsi 
w opinii sołtysów

Funkcjonowanie sołectw w Polsce naznaczone jest wieloma trudnościa-

mi. To jednostki samorządu pomocniczego działające najbliżej obywateli. 

Stąd jak w soczewce skupiają się w nich wszelkie problemy codzienne-

go życia Polaków i działaczy samorządowych. Zrealizowany przez Krajowe 

Stowarzyszenie Sołtysów, Instytut Zachodni i Stowarzyszenie Fundamen-

ty Silnego Państwa projekt miał za zadanie m.in. rozpoznać owe problemy 

i wskazać pewne możliwe rozwiązania kłopotliwych sytuacji. Innymi słowy, 

interesowało nas zarówno zdiagnozowanie stanu „jak jest”, jak i pokazanie 

tego „jak być może”.

Niniejszy artykuł oparty został na analizie jakościowej wywiadów po-

głębionych przeprowadzonych z sołtysami w wybranych wsiach. Wywia-

dów w sumie zrealizowano 20, z czego 10 w miejscowościach na Ziemiach 

Zachodnich i Północnych (dalej: ZZiP), a 10 na terenach określonych na 

potrzeby tegoż badania jako Ziemie Rdzenne (dalej: ZR). Ponieważ jest 

to analiza jakościowa, to należy pamiętać o tym, że nie rości sobie ona 

prawa do reprezentatywności, nie orzeka o zjawiskach i procesach dzieją-

cych się w całej populacji, a wszystkie jej tezy należy odnosić tylko i wy-

łącznie do przebadanej próby. Wszelkiego typu generalizacje są zarówno 

niebezpieczne, jak i nieuprawnione. Badacz może jedynie domniemywać, 

w jakim stopniu wyniki uzyskane w próbie odnoszą się do całej populacji. 

Innymi słowy, przedstawione w niniejszym artykule analizy dotyczą tylko 

i wyłącznie grupy sołtysów, z którymi przeprowadzono rozmowy, a orze-

kać na tej podstawie o zachowaniach, poglądach czy motywach działań 

wszystkich sołtysów w Polsce należy z bardzo dużą ostrożnością.
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Problematyka przeprowadzonych wywiadów pogłębionych dotyczyła 

różnych aspektów funkcjonowania polskich sołectw. Nie chcę w tym miej-

scu omawiać szczegółowo wszystkich zagadnień, ale skupić się tylko na 

jednym wątku: obrazie sołectwa, jaki wyłania się z rozmów z sołtysami. 

Precyzyjniej rzecz ujmując, interesować mnie będą dwa obrazy: ten rze-

czywisty (jak działają sołectwa w Polsce) i ten postulowany (jak działanie 

sołectw wyobrażają sobie respondenci). 

Analizę chciałabym rozpocząć od opisu sytuacji zastanej, czyli tego, jak  

o działalności sołectw opowiadają ich sołtysi. Z wypowiedzi respondentów 

wyłania się obraz dwubarwny, gdzie jasne kolory dotyczą tego, co jest suk-

cesem, co udało się zrobić, a barwy ciemne symbolizują porażki i niedo-

ciągnięcia. Trudno jednak ocenić, która z tonacji przeważa – sołtysi mogli 

bowiem zarówno pomijać to, co jest porażką, eksponując jednocześnie suk-

cesy, jak i mówić więcej o kłopotach i niepowodzeniach, w ten sposób nieja-

ko traktując wywiad np. w kategoriach okazji do zwierzeń lub narzekania na 

swoją sytuację. Same wywiady nie przynoszą bowiem informacji pozwalają-

cych rozstrzygnąć jednoznacznie ten interpretacyjny dylemat.

Sukcesy odniesione przez sołtysów w ich działalności pogrupować moż-

na w trzy wiązki. Pierwszy typ osiągnięć to sukcesy związane z dobrą 

współpracą z partnerami sołectwa. Owi partnerzy zaś to przede wszystkim 

władze gminne (wójt i Rada Gminy), ale i Ochotnicza Straż Pożarna, poli-

cja, Rada Parafialna, organizacje pozarządowe i różnego typu instytucje.

(…) także również Rodzinne Ogrody Działkowe mają swój wkład finan-
sowy, organizują też zabawy dla dzieci, także konkursy, nagrody, póź-
niej jest wręczanie nagród, oczywiście kiełbaski, napoje, zabawa taka 
wspólna, strzelanie z wiatrówki (…) I tu Gminny Ośrodek Kultury też się 
włącza do akcji, szkoła podstawowa, panie niektóre przychodzą popro-
wadzić zabawy z dziećmi (…)1.

W tej kategorii mieści się również dobra kooperacja sołtysa z Radą 

Sołecką. Sołtysi wskazywali bowiem, że bezproblemowe współdziałanie 

dwóch najważniejszych organów sołectwa nie jest sprawą naturalną i po-

wszechną; a nawet więcej – właśnie brak owych problemów odczytywany 

jest jako niecodzienny sukces.

1 Wszystkie cytaty wyróżnione kursywą pochodzą z przeprowadzonych wywiadów. 
Zachowana została składnia wypowiedzi ustnych.
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Drugi typ osiągnięć związany jest z kwestią współpracy sołtysa i Rady 

Sołeckiej z mieszkańcami wsi. Sołtysi chwalili się, że wspólnie z miesz-

kańcami organizują różnego typu imprezy czy przygotowują świąteczne 

paczki dla dzieci. Niezmiernie ważna jest również współpraca mająca na 

celu likwidowanie zjawisk niekorzystnie oddziałujących na cała wspólnotę: 

bezrobocia, alkoholizmu, przemocy domowej. Sprzeciw wobec tego, co 

patologiczne w życiu kilku osób, pomaga bowiem podnieść jakość życia 

całej społeczności. W opinii sołtysów owa szeroko zakrojona współpraca  

z mieszkańcami stanowi zasadniczy cel funkcjonowania sołectwa – ta jed-

nostka samorządu pomocniczego, ustanowiona najbliżej obywateli, ma 

bowiem za zadanie owych obywateli jak najmocniej aktywizować. 

I tu jest taka rzecz, że chodzę, zapoznaję, wnioski jako sołectwo skła-
damy, na kursy gotowania, czyszczenia, takie komputerowe czy inne, 
mobilizujemy ludzi (…).

Ostatni typ osiągnięć to sukcesy związane z inwestycjami infrastruktu-

ralnymi. Sołtysi podkreślali, że ich sukcesem jest budowa drogi, chodni-

ka, kanalizacji, gazociągu, wodociągu, linii telefonicznej, placu zabaw, bo-

iska, świetlicy itp. Warto zaznaczyć, że chwalenie się budową, np. drogi, 

nie oznacza, że ową drogę wybudowało sołectwo. Uwarunkowania praw-

ne działalności jednostek samorządu pomocniczego sprawiają bowiem, że 

sołectwa nie dysponują własnym budżetem inwestycyjnym lub też środki 

pozostawione w gestii sołectwa są zbyt małe, by mogły posłużyć do finan-

sowania inwestycji infrastrukturalnych. Twierdzenie więc, że sołectwo wy-

budowało chodnik jest zatem pewnym skrótem myślowym: oznacza tak 

naprawdę, że sołectwo zabiegało o budowę, lobbowało u władz gminnych, 

powiatowych czy wojewódzkich, negocjowało warunki inwestycji i ewentu-

alnie uczestniczyło w owej inwestycji albo finansowo (oczywiście w niewiel-

kim wymiarze), albo pomagając w budowie na zasadzie prac społecznych.

(…) jak żeśmy remont tam [w świetlicy] robiły, to dziewczyny też się 
dołożyły, mężowie przychodzili i pomagali i terrakotę kładli, i dziewczyny 
ze mną na zakupach były (…).

(…) to był sukces, w dziewięćdziesiątym tam którymś roku, ten asfalt (…) 
nam położono. Po zabiegach, które wykonywaliśmy wspólnie z ówczes- 
ną Radą Sołecką ten asfalt nam położono, bo tu był bruk kiedyś (…).
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Obraz funkcjonowania polskich sołectw nie byłby pełny bez pokazania 

tego, co niedobre, mało chwalebne, nieudane – innymi słowy, bez opisania 

porażek w działalności sołtysów. Respondenci najczęściej wskazywali, że 

to, co się nie udało, co najmocniej rozczarowuje, to słabość tzw. czynnika 

ludzkiego, czyli niepowodzenia we współpracy sołtysów z mieszkańcami 

wsi. Sołtysi narzekali na brak czasu i chęci mieszkańców do angażowania 

się w rozmaite inicjatywy. Rozczarowujący jest także brak wiary w po-

wodzenie konkretnych działań i to zarówno ze strony mieszkańców, jak 

i członków Rady Sołeckiej. Owa niemoc i niemrawość ww. osób sprawia, 

że sołectwo jest jak sparaliżowane – sam sołtys bowiem, mimo najszczer-

szych chęci i ogromnej energii do działania, nie będzie w stanie zorganizo-

wać i przeprowadzić wszystkich inicjatyw.

I chcieliśmy tutaj zrobić bezpłatną taką świetlicę, półkolonie, to rodzice 
się nie chcieli zgodzić (…) Rodzice nie chcieli, bo by musieli te dzieci co-
dziennie dostarczać i odbierać. To był dla nich problem (…).

Respondenci wskazywali także na tzw. niedobrą aktywność mieszkań-

ców, która potrafi równie skutecznie jak brak jakiegokolwiek zaangażo-

wania sprawić, iż w sołectwie nic się nie dzieje. Owa „zła aktywność” to 

przede wszystkim kłótliwość i zawiść, prezentowana dość często postawa 

roszczeniowa („bo mi się to należy”) lub – na zasadzie opozycji – posta-

wa charakteryzowana w socjologii jako efekt NIMBY (not in my backy-

ard, czyli wszystko może się dziać, byle nie na moim podwórku, w okolicy 

mojego domu, w moim sąsiedztwie2). Każde z tych zachowań ma swoje 

negatywne skutki dla sołectwa, bo uderza w to, co w tej najmniejszej jed-

nostce samorządu pomocniczego jest najważniejsze: poprawne, zgodne  

i budujące wspólne dobro interakcje międzyludzkie. „Zła aktywność” spra-

wia, że członkowie wspólnoty sołeckiej są wspólnotą już tylko i wyłącznie 

z definicji.

2 Efekt NIMBY opisywany jest zazwyczaj w odniesieniu do społeczności miejskich  
i protestów wobec lokalizacji na danym terenie ważnych dla danej społeczności, aczkol-
wiek nieco uciążliwych dla sąsiedztwa inwestycji (np. lotnisko, droga szybkiego ruchu, 
ośrodek dla chorych na AIDS). Na potrzeby niniejszego artykułu należałoby dokonać rein-
terpretacji pojęcia „efekt NIMBY”, zaznaczając, że choć jego rdzeń pozostanie niezmie-
niony (niezgoda na inwestycję ważną dla społeczności w sąsiedztwie mojego domu), to 
skala problemu jest mniejsza. W omawianych wywiadach efektowi NIMBY podlegała np. 
lokalizacja słupów lamp ulicznych.
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(…) zazdrośni są ludzie przede wszystkim też. Tak się porobiło w tym 
kraju, że niektórzy ludzie to sami nie wiedzą, czego chcą (…).
(…) nie jest to słodka praca, ponieważ środowisko wiejskie jest bezpo-
średnie w wyrażaniu uwag. I jest często tak, że jedni mówią to, a inni co 
innego. Np. jeden powie, że ulica jest niedoświetlona, a drugi, że lampy 
świecą w nocy i spać mu nie dają (…).

Osobny kłopot indagowani sołtysi mieli z najmłodszymi mieszkańcami 

sołectw. W zasadzie jest to cały katalog różnych problemów. I tak, po 

pierwsze, respondenci wskazywali, że tradycyjne działania sołectwa są dla 

młodych nieatrakcyjne. Trudno jest zachęcić nastolatków do uczestniczenia 

w pracach np. Koła Gospodyń Wiejskich. Z kolei sołectwo nie za bardzo ma 

możność zaoferowania czegoś w zamian: klubu, dyskoteki, domu kultury, 

gdzie młodzi mieliby szanse rozwijać swoje pasje. W rezultacie, w opinii 

sołtysów, rośnie kolejne pokolenie rozczarowane życiem na wsi, bierne  

i zdradzające inklinacje ku opisywanej wyżej „złej aktywności”. 

Drugi problem z młodymi mieszkańcami wsi dotyczy okoliczności nie-

jako lustrzanych, czyli sytuacji, gdy młodzi chcą działać, mają zapał i po-

mysły. Mogą to być zarówno osoby wychowane na wsi, które postanowi-

ły coś zmienić w życiu swoim, swoich rówieśników i całej wspólnoty, jak  

i osoby, które wyjechały na jakiś czas do większego miasta (najczęściej do 

pracy lub na studia), tam „zaraziły się” miejskim stylem życia i postanowi-

ły po powrocie do rodzinnej miejscowości choć kilka elementów z owego 

stylu życia zachować. Niestety, jakakolwiek byłaby motywacja młodych, 

zdarzyć się może, że trafią na dość solidny mur niechęci ze strony star-

szych mieszkańców wspólnoty. Młodym uzmysławia się, że sołectwo to 

tradycja (pojmowana trochę „cepeliowsko”, jako kultywowanie obrzędów, 

a nie jako trwanie pamięci o przeszłości), że należy słuchać osób starszych  

i z większym doświadczeniem, że wieś nie jest przygotowana na żadne 

eksperymenty i po co zmieniać coś, co może trochę kuleje, ale jednak ja-

koś tam funkcjonuje. W efekcie młodzi entuzjaści, o ile nie znajdą wsparcia 

w osobie sołtysa (nieco rzadziej: wsparcia Rady Sołeckiej), dość szybko 

rezygnują i poddają się. 

(…) mam na wsi tutaj osobę, która pisze pracę doktorską, napisała ze 
spraw komputerowych, to proszę sobie wyobrazić, że on nie jest do-
puszczany, żeby coś mądrego powiedzieć, zrobić, «bo on jest za młody, 
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on się na tym nie zna» (…) no dużo jest takich osób, młodsze pokolenie 
skończyło studia, pracują, no one się po prostu boją wejść tutaj bo usły-
szą «no co ty, ty się na tym nie znasz».

Osobną kategorię sołeckich porażek stanowią niepowodzenia związa-

ne z inwestycjami infrastrukturalnymi. Respondenci wskazywali, czego nie 

udało się zbudować – a w zasadzie, nawiązując do kwestii opisywanych 

przeze mnie jako infrastrukturalne sukcesy – czego nie udało się załatwić, 

„wychodzić”, wylobbować. W tym kontekście pojawiały się także utyski-

wania na słabą współpracę sołectwa z jednostkami wyższych szczebli sa-

morządowej drabinki – brak porozumienia z organami gminy czy powiatu 

miał sprawić, iż nie udało się przeprowadzić w sołectwie tej lub innej in-

westycji.

Świadomość blasków i cieni w działalności sołectwa pozwoliła naszym 

respondentom na jasne wyrażenie swoich oczekiwań co do tego, jaką ta 

struktura powinna być. Z tych wypowiedzi wyłania się obraz sołectwa ide-

alnego, które jest organizacyjnie sprawne i dzięki temu odnosi sukcesy. 

Sołectwo idealne to postulowany obraz owej jednostki samorządu pomoc-

niczego, obraz pełen życzeń, ale i konkretnych wskazówek, co zrobić, by 

do ideału się zbliżyć. Któż może bowiem lepiej wiedzieć, czego sołectwu 

potrzeba, jak nie ci, którzy stoją na jego czele?

W opinii naszych respondentów są trzy warunki zaistnienia sołectwa 

idealnego. Po pierwsze, sołectwem musi kierować odpowiednia osoba. 

Sołtys to gospodarz swojej wsi, to głowa rodziny, jaką stanowi sołec-

ka wspólnota. Powinien więc opiekować się mieszkańcami, wspierać ich  

w trudnych chwilach, pomagać w sprawach codziennych (np. pisanie pism 

do Urzędu Gminy), jak i niecodziennych (organizowanie pomocy dla osób, 

które straciły pracę, ucierpiały w wyniku chorób, zdarzeń losowych lub 

klęsk żywiołowych). Sołtys to także lider lokalnej społeczności, to ktoś, kto 

animuje życie na wsi, przedstawia nowe inicjatywy, zachęca do działania, 

aktywizuje mieszkańców, szuka nowych kontaktów. Sołtys nie może bać 

się nowych wyzwań i ów brak obaw przed zmianą powinien zaszczepiać 

swoim współobywatelom.

(…) ja myślę, że takim podstawowym celem [działalności sołtysa] jest 
poprawa bytu, poprawa bytu mieszkańców (…) możliwości sołtysa są 
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takie, żeby coś wnieść, coś zrobić, powinien monitować takie podsta-
wowe problemy dotyczące gospodarstw wiejskich (…)
(…) najważniejszym zadaniem jest zintegrować wieś, reaktywować  
w niej to, co było wcześniej (…)

Jednakże nawet najbardziej aktywny sołtys nic nie zdziała, jeśli nie 

zostanie spełniony drugi warunek idealnego sołectwa: chętni do dzia-

łania mieszkańcy. Respondenci podkreślali, że ważna jest nie tyle skala 

wspólnych działań – to mogą być drobne inicjatywy – ile chęć do wspólnej 

pracy i wiara, że owa praca ma sens. Ponadto, jeśli mieszkańcy nie będą 

przekonani, że dla wspólnego dobra warto czasem zrezygnować z włas- 

nych indywidualnych korzyści, to żadna inicjatywa na rzecz sołectwa nie 

ma szans powodzenia. Innymi słowy, traktowanie sołectwa jako dobra,  

z którego każdy powinien czerpać jak najwięcej dla siebie, to kla-

syczna pułapka społeczna prowadząca do degeneracji tegoż dobra. 

Sposobem na umknięcie z ww. pułapki jest współpraca wszystkich 

podmiotów zainteresowanych dobrem, równomierne i rozsądne wyko-

rzystywanie go oraz działania na rzecz odnawiania tudzież rozwijania 

danego dobra3.

Ostatni z warunków zaistnienia sołectwa idealnego dotyczy kwestii  

finansowych. Obecnie jednostki samorządu pomocniczego na wsi w za-

sadzie nie dysponują stałym budżetem. W zależności od gminy stosowa-

ne są różne rozwiązania: stała lub okresowa dotacja na działalność so-

łectwa, dotacje na konkretne inwestycje, pozostawienie w gestii sołtysów 

pewnej części środków z puli zbieranych na wsi podatków. Niezależnie 

od przyjętego rozwiązania środki finansowe przyznawane sołectwom nie 

są zbyt wielkie i w zasadzie wystarczają na drobne przedsięwzięcia (np. 

paczki świąteczne dla dzieci, organizacja festynu, współfinansowanie 

budowy chodnika). Przy większych inwestycjach sołectwa zdane są na 

współpracę z potężniejszymi partnerami (jednostkami samorządu te-

rytorialnego wyższych szczebli lub prywatnymi przedsiębiorstwami).  

W efekcie sołectwo samo niewiele może sfinansować, a z kolei współpra-

ca z innymi podmiotami wymusza pewne ustępstwa i nakłada na projek-

towane inwestycje znaczne ograniczenia.

3 E. Hankiss, Pułapki społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.
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W opinii naszych respondentów rozwiązania są dwa: zwiększenie puli 

środków przyznawanych sołectwom (w formie stałej pozycji w budże-

cie gminy i różnorodnych dotacji) lub usprawnienie procedur współpracy 

sołectwa z innymi podmiotami. Co ciekawe, indagowani sołtysi z wielką 

ostrożnością odnosili się do rozwiązania bliźniaczo podobnego, a propo-

nowanego przez władze centralne, a mianowicie do tworzenia w gminach 

funduszy sołeckich. Fundusz sołecki to – jak czytamy na stronie Minister-

stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – „pieniądze w budżecie gminy 

zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących po-

prawie warunków życia mieszkańców”4. Niestety, w analizowanym mate-

riale brak jest danych, które pozwoliły dociekać przyczyn nieufności sołty-

sów wobec idei funduszu sołeckiego.

Sołectwo idealne jest więc wypadkową trzech składowych: osoby sołty-

sa, mieszkańców i kwestii finansowych. Co ważne, respondenci zaznaczali, 

że najważniejsze są dwa pierwsze czynniki. Innymi słowy, jeśli nawet so-

łectwo będzie dysponowało sporym budżetem, ale jednocześnie kierować 

nim będzie nieudolny sołtys, a mieszkańcy nie będą chętni do wspólnych 

działań, to taka struktura skazana jest na porażkę. I odwrotnie, sołec-

two zarządzane sprawnie przez sołtysa i zamieszkane przez osoby skore 

do pracy na jego rzecz, odniesie sukces pomimo braku znaczących środ-

ków finansowych. Tak namalowany obraz sołectwa idealnego prowadzi do 

prostej, pozornie trywialnej konkluzji: w sołectwie najważniejsi są ludzie.  

W ten oto sposób staje się oczywiste, dlaczego jednostki samorządu po-

mocniczego traktowane są jako jeden z podstawowych elementów spo-

łeczeństwa obywatelskiego. Bez aktywnych działaczy, bez chęci i wiary  

w sens wspólnej pracy nie ma możliwości stworzenia efektywnych obywa-

telskich struktur. Co więcej, sukces jednostek pomocniczych samorządu 

terytorialnego może wpłynąć na jakość funkcjonowania innych elementów 

sfery samorządnej i pozarządowej działalności obywateli.

Na koniec chciałabym odnieść się do jeszcze jednej kwestii. Przepro-

wadzone badania zakładały porównanie działalności sołectw na Ziemiach 

Rdzennych oraz na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Na podstawie doko-

nanej analizy wywiadów można orzec o braku wyraźnych różnic pomiędzy 

4 Na podstawie: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/565/Fundusz_Solecki.html (dos- 
tęp:27.10.2009).
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jednostkami samorządu pomocniczego z obu terenów. Sołtysi wszystkich 

wsi wskazywali na podobne sukcesy i porażki, podawali podobne recepty 

na to, jak wzmocnić i usprawnić funkcjonowanie sołectw. W toku analizy 

odnotowana została tylko jedna różnica, dotycząca sposobów komuniko-

wania się sołtysa z mieszkańcami. Otóż w sołectwach na Ziemiach Za-

chodnich i Północnych dominują następujące strategie komunikowania się: 

wywieszanie ogłoszeń na specjalnych tablicach, słupach ogłoszeniowych 

lub w witrynie wiejskiego sklepu, przesyłanie informacji za pośrednictwem 

Internetu lub telefonicznie. Sołtysi korzystają więc z dość standardowych 

środków.

Tymczasem w sołectwach na Ziemiach Rdzennych powszechna jest 

specjalna komunikacyjna instytucja zwana – zależnie od regionu – kulą, 

kurendą, motylem lub kartką w obiegu. Ten sposób komunikowania się 

polega na tym, iż sołtys przygotowuje informację w formie pisemnej,  

a następnie kartkę zanosi do najbliższego gospodarstwa (lub gospodarstw). 

Ten, kto otrzyma kartkę z informacją, jest zobowiązany do przekazania jej 

do kolejnego, z góry ustalonego gospodarstwa. W ten, sposób informacja, 

powinna obiec całą wieś. Sołtysi podkreślali zalety takiego rozwiązania: 

jest mało czasochłonne (wymaga tylko przygotowania kartki i puszczenia 

jej w obieg), skuteczne (bo każdy dostaje informację do rąk własnych i nie 

może bronić się, że nie zobaczył ogłoszenia), aktywizujące mieszkańców 

(każdy musi przekazać informację dalej) i sprzyjające integracji (jeśli ktoś 

zatrzyma kartkę dla siebie, to łatwo dociec, gdzie informacja „utknęła”).

Ta różnica w sposobach komunikowania się sołtysa z mieszkańcami, 

jaka występuje pomiędzy ZZiP a ZR, jest dość charakterystyczna. Zie-

mie Rdzenne to tereny, które w zasadzie nie doświadczyły zmian ludno-

ściowych, gdzie pamięć o przodkach i pamięć o ziemi przodków to jedno  

i to samo. Kurenda czy motyl to sposoby komunikowania się wywiedzione 

z tradycji, sprawdzone przez lata i kultywowane jako skuteczne, a nawet 

skuteczniejsze od nowoczesnych środków, jak np. e-maile lub telefony. 

Z kolei mieszkańcy Ziem Zachodnich i Północnych, pozbawieni owych 

zasobów tradycji, korzystają ze sposobów komunikowania się, które są 

powszechne, niezależnie od miejsca zamieszkania. Interesującym jest 

jednakże w tym momencie stwierdzony brak różnic pomiędzy opiniami 
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sołtysów z ZZiP i ZR. Domniemywać można, iż mieszkańcy Ziem Zachod-

nich i Północnych, pozbawieni uświęconych tradycją mechanizmów inte-

gracyjnych, wykształcili inne sposoby troski o spójność swojej wspólno-

ty. Jest to niewątpliwie interesująca kwestia, jednak – po pierwsze – jej 

rozważenie wykracza poza ramy niniejszego artykułu, a po drugie: brak  

w analizowanym materiale danych pozwalających o niej mówić. Wydaje 

się, że stanowi to intrygujący punkt wyjścia do kolejnych badań.
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Magdalena Lemańczyk
WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU,
STOWARZYSZENIE FUNDAMENTY SILNEGO PAŃSTWA

Wspólne dobro – wspólna wola: 
o podmiotowości sprawczej sołectwa

Jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego stwarzają obywatelom 

możliwość bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji i wpływania na 

rzeczywistość. Sołectwa, ze względu na specyficzne uwarunkowania, wy-

nikające z silniejszych więzi sąsiedzkich, powiązania miejsca zamieszkania  

z miejscem pracy, tradycji i historii, idealnie spełniają warunki demokracji 

bezpośredniej i stwarzają szanse odrodzenia się społecznego zaangażowa-

nia i poczucia odpowiedzialności za otoczenie. Dużą rolę w kształtowaniu 

postaw partycypacji społecznej, podmiotowości w demokratycznym sys-

temie odgrywają sołtysi, jako organ wykonawczy gmin, a zarazem liderzy 

przemian, oraz zebrania wiejskie, rzeczywiste fora obywatelskiej kultury po-

litycznej.

Teorią, która odnosi się do problematyki podmiotowości człowieka, barier 

funkcjonowania społeczności i stowarzyszeń ludzkich oraz skutków w życiu 

publicznym, jest theory of agency, teoria podmiotowości sprawczej. Istotą 

teorii agencji jest delegowanie władzy przez pryncypała (zleceniodawcę) na 

agenta (podwykonawcę) i wykonanie przez niego określonych usług1. 

Podmiotowe sprawstwo można zdefiniować jako „zanurzony w czasie pro-

ces zaangażowania społecznego, które kształtowane jest przez przeszłość 

(w swym aspekcie nawykowym), ale też zorientowane jest ku przyszłości 

(jako zdolność do wyobrażania sobie alternatywnych możliwości) oraz ku 

teraźniejszości (jako zdolność do kontekstualizowania nabytych nawyków  

i projektów na przyszłość w ramach przygodności danego momentu)”2.

1 Zob. E. Kiser, Comparing varietes of agency theory in economics, political science, 
and sociology. An illustration from state policy implementation, „Sociological Theory” 
1999, nr 17 (2). Cyt. za E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo 
Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.

2 M. Emirbayer, A. Mische, What is agency?, „American Journal of Sociology” 1998,  
nr 103 (4), s. 963. Cyt. za E. Wnuk-Lipiński, op. cit., s. 86. 
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Istotnym zastrzeżeniem jest, wobec braku lepszego tłumaczenia w ję-

zyku polskim, iż słowo agent rozumiane jest neutralnie – wyłącznie jako 

osoba wykonująca zlecone zadania. 

Na gruncie socjologii warunkami skutecznego działania w warunkach 

podziału władzy, kwestią kolegialności i kontroli związków administracji  

z władzą zajmował się szczegółowo Max Weber. Istotnym punktem roz-

ważań Webera było minimalizowanie uprawnień do panowania związane 

z funkcjami wykonawczymi, „(…) przez to, że osoby administrujące uzna-

wane są za działające wyłącznie wedle woli, w «służbie», i na mocy pełno-

mocnictwa towarzyszy związku”3.

Przedmiotem różnych form stowarzyszeń ludzkich zajmował się również 

Ferdinand Tönnies. Uważał on, iż stowarzyszenie jest zbiorem jednostek 

połączonym kontraktem – uzgodnioną wolą mieszkańców – i prawem na-

turalnym, „których wola i dziedziny wielorako się do siebie odnoszą i pozo-

stają w różnych wzajemnych związkach, a mimo to są od siebie niezależne 

i nie podlegają wewnętrznie wzajemnym oddziaływaniom”4.

Mówiąc o wspólnym dobru, mamy na myśli wspólną wartość, która od-

czuwana jest przez członków społeczności jako ważna, lub której realizacja 

ze względów użytkowych lub ideowych jest przez jednostki pożądana. 

Dotychczas zasady theory of agency stosowano głównie w prawie czy 

ekonomii, do optymalizacji funkcjonowania firm, rozwiązywania proble-

mów z przepływem asymetrycznych informacji, diagnozowania celów lub 

podziału ryzyka w podejmowaniu decyzji i delegowania obowiązków. Jed-

nakże koncepcje podmiotowości sensu stricto sięgają korzeniami filozofii  

i myślicieli, np. Arystotelesa, Kanta, Ricouera, Marksa, Marcusego itd.

Teorie podmiotowości sprawczej znajdują szersze zastosowanie rów-

nież w naukach społecznych, w różnych wymiarach życia społecznego, np. 

w studiach nad autorytetem, analizie pojęcia obowiązku i reprezentacji 

społecznej, zachowaniach grup interesu, zachowaniach korupcjogennych 

w administracji rządowej, racjonalizacji działania w koalicjach itp. Teorie 

agencyjne obejmują swoim zakresem szereg modeli i teorii, które, ge-

3 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. La-
chowska, PWN, Warszawa 2002, s. 219.

4 F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako 
empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa 1988, s. 82.
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neralnie, za obszar zainteresowania przyjęły problematykę kształtowania  

i osiągania celów przez osoby w działaniu – aktorów – działających na 

mocy delegowanej władzy lub obowiązków. 

Działalność sprawcza podmiotów, poza formalizacją życia społeczne-

go, uwarunkowana jest kilkoma czynnikami natury strukturalnej, m.in.: 

stopniem formalizacji kontraktu między podwładnym a pryncypałem, 

źródłem zadań, które ma do wykonania agent (podmiot sprawczy, aktor) 

oraz poziomem dowolności delegowanej na agenta (podwykonawcę). 

Nie bez znaczenia jest także funkcjonowanie norm i wartości, określają-

cych stosunek między podwładnym a jednostką nadrzędną, np. norma 

poufności oraz istnienie systemu motywacyjnego, który niewątpliwie jest 

ważną pobudką angażowania się w inicjatywy lokalne, zakładowe itp. 

Funkcjonowanie zaś systemu sankcji powoduje, iż podmioty sprawcze 

podejmują się lub zaniechają działań o charakterze społecznościowym. 

„Otwarte społeczeństwo pluralistyczne z gospodarką rynkową stwarza 

szczególną przestrzeń do funkcjonowania podmiotów sprawczych. Jest 

to przestrzeń szczególna w tym sensie, że wzrost podmiotowości odbywa 

się kosztem zwiększonego ryzyka (indywidualnego i grupowego), a także 

ponoszeniem konsekwencji podejmowanych autonomicznie decyzji (na-

wet gdyby miały to być konsekwencje niezamierzone i nieprzewidziane 

przez działającego aktora)”5.

Zatem, im większa jest liczba osób mających poczucie, że podejmo-

wane działanie przyniesie oczekiwany, pozytywny skutek dla społeczno-

ści, tym poczucie podmiotowości sprawczej, jednostkowej i grupowej, 

staje się silniejsze i realizacja założonego celu staje się bardziej realna. 

Człowiek bowiem „(…) ma niezwykle złożony i niepoznany do końca atry-

but zwany świadomością, (…) ma poczucie własnej tożsamości, które na 

ogół jest stałe niezależnie od zmiennych kontekstów społecznych, a nade 

wszystko, (…) jest zdolny do przekraczania uwarunkowań społecznych 

(w tym także – strukturalnych). (…) Owa szczególna cecha człowieka jest 

różnie nazywana, np. wolna wola lub podmiotowość, lub zgoła «podmio-

towe sprawstwo», ale jej sens jest taki sam: istnieje pewien zakres auto-

nomicznych decyzji jednostki, formujących jej postawy czy zachowania, 

5 E. Wnuk-Lipiński, op. cit., s. 99.
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które podejmowane są mimo uwarunkowań kontekstu społecznego (a nie- 

kiedy nawet wbrew tym uwarunkowaniom)”6.

Możemy zatem mówić o podmiotowości sprawczej jednostkowej, gru-

powej, jak i instytucjonalnej, przy czym istnienie jednej z powyższych pod-

miotowości nie wyklucza innej. Mogą się one nakładać na siebie zakresami 

bądź też ograniczać. 

Uporządkowanymi w czasie i przestrzeni praktykami społecznymi,  

w tym działaniem aktorów na polu władzy, zajmował się Anthony Gid-

dens. Uważał on, iż ludzkie czynności społeczne są powtarzalne w tym 

sensie, że jednostki nie tworzą ich, lecz odtwarzają w toku interakcji i za 

pośrednictwem właściwych im atrybutów. Ważna w procesie działalności 

sprawczej aktorów jest ciągłość praktyk oraz refleksyjność, która zapewnia 

społeczności lokalnej poczucie podmiotowości i tożsamości. Znaczy to tyle, 

że członkowie grupy lokalnej, np. sołectwa, w toku codziennych interakcji 

racjonalizują stale działania swoje i innych – tzn. rutynizują – monitorują 

je i kontrolują się nawzajem. Zdaniem Giddensa „(…) aktorzy nie tyle stale 

monitorują własne czynności i oczekują tego samego od innych, lecz nadto 

kontrolują fizyczne i społeczne aspekty sytuacji, w której się poruszają” 7.

Rys. 1. Stratyfikacyjny model podmiotu działającego
 

Źródło: A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Ams- 
terdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 43.

6 Ibidem, s. 80.
7 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, przeł. S. Amster-

damski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003, s. 43.

M
agdalena Lem

ańczyk



51

Działanie jest tu rozumiane nie jako intencje działania, lecz jako realna 

zdolność działania, wywoływania zdarzeń, zdolność interweniowania. Isto-

tą jest tu powodowanie zmiany w życiu codziennym, możliwość wpływania 

na inne jednostki – uzależnione od struktury społecznej i kultury.

Zasady theory of agency do analizy działalności sołectwa są pomocne, 

zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę kilka jego kluczowych elementów, 

tj. wolę działania (albo przeświadczenie o zdolności do działania), efektyw-

ność, zgodność interesów, zdolność do ponoszenia ryzyka i osiągania suk-

cesu, komunikowanie się, zaufanie, moralne pobudki działania, asymetrię 

przepływu informacji itd. 

Sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy, ze swej natury posiada 

potencjał i atrybuty, które odpowiednio wykorzystane, mogą przynieść po-

żądane skutki. Są to m.in. potencjał ludnościowy na stosunkowo niedużym 

terenie, możliwość demokratycznego decydowania o sprawach ważnych 

dla społeczności lokalnej (w tym lobbingu), ukształtowana wspólnota inte-

resów, możliwość szybkiej komunikacji i współdziałania z organami gminy, 

jak i organizacjami społecznymi. O ile istnieje w sołectwie konsensus co 

do podstawowych założeń społecznego działania, a uczestnicy działań so-

łectwa (członkowie społeczności) w drodze lojalności delegują część swo-

jego potencjału na ugrupowanie, ma szansę funkcjonować demokracja 

wewnętrzna. 

W badaniach sołectwa wykorzystano kilka faktorów, które świadczyłyby 

o wykorzystaniu lub braku wykorzystania potencjału społeczności typu so-

łectwo – omówię wybrane.

Istotnym czynnikiem kształtującym postawy obywatelskie w sołectwie jest 

świadomość praw i obowiązków wspólnoty. Bez istnienia tej świadomości jed-

nostka lub instytucja zdana jest na determinizm strukturalny lub kulturowy, 

tj. obywatele nie dostrzegają ograniczeń i możliwości na własnym terenie i nie 

mają poczucia, że wiele spraw może od nich zależeć. Już samo przeświadcze-

nie jednostki o tym, że jej działania mogą zmienić sytuację w sołectwie jest 

ważne na tyle, żeby zacząć wpływać na otoczenie i innych ludzi. 

Respondentom zadano w związku z tym kilka pytań związanych z party-

cypacją w funkcjonowaniu sołectwa oraz pytania o wiedzę dotyczącą jego 

działalności. 
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Na pytanie o to, czy w sołectwie działa rada sołecka, ponad połowa 

respondentów (54,2%) odpowiedziała twierdząco, zaś 39,9% ogółu ba-

danych nie wiedziało, czy na ich terenie działa rada sołecka, jedna osoba 

nie udzieliła odpowiedzi (Wykres 1). Wśród osób, które nie wiedziały, czy 

w ich sołectwie działa rada sołecka, większość stanowiły kobiety – 60,7%, 

a mężczyźni – 39,3%. Jednocześnie wśród badanych, którzy wiedzieli, że 

na ich terenie działa rada sołecka kobiety stanowiły 62,2%, a mężczyźni – 

37,8%, przy 0,3% braków danych.

Analizując dalej wiedzę badanych o sołectwie, zapytano ich o zadania 

rady sołeckiej. Wśród respondentów, którzy twierdzili, że w ich sołectwie 

działa rada sołecka, 33,2% badanych uważa, że najczęściej pomaga ona 

sołtysowi, 15% nie wie, czym zajmuje się rada sołecka, 11,7% uważa, że 

rada sołecka dba o dobro mieszkańców we wsi, 9,1% twierdzi, że rada so-

łecka dba o czystość i porządek we wsi.  

Jednocześnie 51,5% badanych nie brało udziału w zebraniu wiejskim, 

nie mając wpływu na sprawy społeczności lokalnej, natomiast 48,2% ba-

danych wzięło udział w zebraniu.

Wykres 1. Wiedza badanych o działalności rady sołeckiej
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Zadając zaś pytania bardziej szczegółowe, np. o znajomość nazwi-

ska sołtysa czy miejsce zamieszkania sołtysa, można wnioskować o po-

ziomie informacji i komunikacji lub ich braku na obszarze sołectwa. Jak 

wynika z badań, wśród ogółu respondentów zdecydowana większość,  

tj. 89,1%, wie, kto sprawuje funkcję sołtysa (w tym 61,4% kobiet i 34,4% 

mężczyzn), a 10,9% osób nie zna nazwiska sołtysa, w tym 62,4% kobiet  

 38,5% mężczyzn (Wykres 2). W grupie respondentów, którzy znają na-

zwisko swojego sołtysa przeważają osoby mieszkające w danym sołectwie 

ponad 21 lat (69,7%), a więc długoletni mieszkańcy. Obserwowalny jest 

związek dodatni między liczbą lat zamieszkania a znajomością swojego 

sołtysa. 

Podobnie zdecydowana większość badanych (93,8%) wie, gdzie miesz-

ka ich sołtys, w tym 72,2% długoletnich mieszkańców, natomiast 6,2% 

nie zna miejsca zamieszkania swojego sołtysa (Wykres 3).

Wykres 2. Znajomość nazwiska sołtysa wśród respondentów
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Wykres 3. Wiedza o miejscu zamieszkania sołtysa a długość  
zamieszkania badanych na terenie sołectwa

Według większości respondentów funkcja sołtysa kojarzona jest głów-

nie ze zbieraniem podatków (77,2%), dbałością o dobro mieszkańców  

i wsi (43%) oraz utrzymywaniem porządku i czystości we wsi (34,1%).  

W odniesieniu zaś do proponowanych przez badanych dodatkowych zajęć, 

okazuje się, że duży odsetek (32,4%) nie wie, co mógłby jeszcze robić 

sołtys na rzecz sołectwa, natomiast 17,4% badanych twierdzi, że sołtys 

powinien dodatkowo zwiększyć dbałość o dobro mieszkańców i wsi, a dla 

13% dotychczasowe zadania sołtysa są wystarczające. 

Biorąc pod uwagę stopień poinformowania respondentów o osobie soł-

tysa i radzie sołeckiej oraz udział w zebraniach wiejskich lub interwencjach 

u sołtysa, większość jest zadowolona z dotychczasowej działalności sołtysa 

(69% badanych, w tym 23,1% jest bardzo zadowolonych, a 45,9% jest 

zadowolonych), prawie jedna piąta badanych ma mieszane uczucia, tzn. 
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są ani zadowoleni, ani niezadowoleni, a 8,8% badanych jest niezadowo-

lonych z działalności sołtysa, w tym 3,1% jest bardzo niezadowolonych 

(Wykres 4). Głównym powodem zadowolenia badanych z funkcjonowania 

sołtysa jest jego zainteresowanie wsią – 30,3% badanych, widoczne efek-

ty działania – 27% oraz cechy osobiste – 21,1%. 

Wykres 4. Zadowolenie badanych z działalności sołtysa w sołectwie

  

Jednostkowe cechy psychologiczne lidera, w tym przypadku sołtysa, 

postrzegane pozytywnie przez badanych, są istotnym elementem kształ-

towania podmiotowości sprawczej w społeczności lokalnej – podkreślanym 

przez teoretyków theories of agency. Jeżeli bowiem ograniczenia życiowe 

nie są postrzegane przez jednostki jako uciążliwe, autonomiczne spraw-

stwo staje się sprawą ich wolnego wyboru i racjonalizacji, a sam sołtys 

zyskuje większe zaufanie społeczeństwa, na rzecz którego działa. „(…) za-

ufanie, które – jeśli istnieje – dość istotnie zmienia kontekst społeczny 

działania aktora, a także jego subiektywną ocenę ryzyka, wiążącego się  
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z podjęciem określonego działania. Zaufanie społeczne gra bowiem waż-

ną rolę w społecznościach, w których przeważa ono nad brakiem zaufania 

do ludzi i instytucji. Sztompka wymienia kilka funkcji, które spełnia ten 

czynnik, jeśli przeważa w określonej społeczności. Zaufanie sprzyja party-

cypacji obywatelskiej, jest korzystne dla komunikacji społecznej, sprzyja 

tolerancji, akceptacji „obcych” i legitymizacji różnic kulturowych czy po-

litycznych. Kultura zaufania wzmacnia więzi jednostki ze społecznością,  

a także obniża koszty transakcyjne, co z kolei wzmacnia szanse kooperacji 

w życiu publicznym”8.

Mimo, iż badania generalnie wskazują, że funkcja sołtysa jest pozytyw-

nie oceniana i przekłada się na zadowolenie mieszkańców sołectw, okazuje 

się, że 78,3% respondentów nie brało udziału w inicjatywach organizowa-

nych przez sołectwo, w tym 49,2% kobiet i 29,1% mężczyzn. Najczęstszy-

mi powodami braku uczestnictwa w zadaniach sołectwa były: 

•  brak czasu

•  nieodczuwanie potrzeby działania

•  stan zdrowia czy wiek.

Na podstawie ogólnych wyników widać, że niektóre warunki istnienia 

podmiotowości sprawczej mieszkańców sołectw zostały spełnione, m.in. 

wiedza o istnieniu organów samorządności lokalnej, stopień poinformo-

wania o zadaniach sołtysa i rady sołeckiej, uczestnictwo mieszkańców so-

łectw w zebraniach wiejskich oraz zaufanie do władz lokalnych. Brakuje 

jednak osobistego i ciągłego zaangażowania jednostek w sprawy swojej 

społeczności lokalnej, które w tym procesie jest jedną z kluczowych kwe-

stii. Wydaje się zatem zasadne stałe informowanie członków niewielkich 

społeczności o ich prawach i obowiązkach obywatelskich oraz „urabianie” 

mieszkańców w duchu postaw obywatelskich. Rola sołtysa i rady sołeckiej 

jest tutaj niezwykle istotnym ogniwem między sołectwem a gminą. 

8 E. Wnuk-Lipiński, op. cit., s. 99 oraz P. Sztompka, Trust. A Sociological Theory, Cam-
bridge University Press, Cambridge 1999. 
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Piotr Matczak
INSTYTUT SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Kiedy dobrobyt 
zależy od współpracy… 
Dewastacja i odbudowa 
dóbr wspólnych

Wprowadzenie 

Fenomen polskich sołectw, które stanowią trwały i tradycyjny element 

krajobrazu wsi, budzi sympatię. Jednocześnie jednak od kilkunastu lat wi-

dać słabości tej struktury. Stworzenie funduszu sołeckiego stanowi próbę 

zmiany obecnej sytuacji, gdy sołectwa działają najczęściej w sposób bar-

dzo wątły. Jeśli nawet wiele wskazuje na to, że wieś polska podąża drogą 

wsi zachodnioeuropejskiej, gubiąc swoją tożsamość i swoje zalety, to jed-

nak wciąż możliwy jest ratunek, byśmy nie musieli wielkim kosztem od-

budowywać tradycyjnego krajobrazu wiejskiego, jak to robią Anglicy, czy 

odtwarzać targowisk oraz sołectw. 

Sołectwa wciąż działają, jednak brak jest wyraźnego pomysłu, jaka po-

winna być ich nowa rola (o ile w ogóle powinny pełnić jakąś rolę). W publi-

kacji tej podjęto próbę spojrzenia na przemianę roli sołectw w związku ze 

zmianą funkcji państwa. Zarysowano też warunki niezbędne do sprawne-

go działania sołectw.

Wieś i jakość życia

Masowy charakter migracji z miast na tereny podmiejskie, który obser-

wujemy w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat, nie jest przypadkiem. To samo 

ma miejsce w Europie Zachodniej i innych krajach od kilkudziesięciu lat. 

Wieś – na którą chcą się przenosić i przenoszą się mieszkańcy miast – ma 

swoje wielkie zalety. Chodzi, po pierwsze, o otoczenie przyrodnicze: drze-

wa, jeziora, stawy, czyste powietrze, ciszę itd. Tego brakuje mieszkańcom 
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centrów miast. Po drugie, wieś oferuje też luksus innego otoczenia spo-

łecznego: gdzie ludzie się znają, gdzie nie ma na ścianach graffiti, zagro-

żenia na ulicach, zatłoczonych chodników itd. 

Zalety otoczenia przyrodniczego i społecznego nie oznaczają, że wieś 

jest rajem na ziemi. W istocie jest inaczej: infrastruktura na wsi jest gorsza 

niż w mieście, trudniejszy jest dostęp do służby zdrowia i edukacji, gorsze 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną. Ludziom na wsi – patrząc gene-

ralnie – żyje się biedniej. Co więcej, „inwazja” mieszkańców miast na tere-

ny wiejskie, oznacza często dewastację wsi. Nowi mieszkańcy przynoszą 

swoje nawyki, oczekiwania, traktują często wieś jako miejsce komfortu  

i wieczornego wypoczynku, do którego wracają po pracy w mieście. Prze-

szkadzają im traktory, domagają się szerokich dróg, by móc wygodnie 

dojechać do pracy.

Wspomniane problemy dotyczą tylko tych wsi, które położone są w po-

bliżu dużych miast. Wiele innych wsi zmaga się z bardziej podstawowy-

mi trudnościami: niepewnością dotyczącą produkcji rolnej, słabością in-

frastruktury, usług itd. Poza tym wiele zalet życia na wsi ulega lub uległo 

zniszczeniu. Dewastacja przystanków autobusowych, sklepów i innej pu-

blicznej infrastruktury pokazuje, że wandalizm spotkać można nie tylko  

w mieście. Na wsi też zdarzają się agresywne zachowania wobec Bogu du-

cha winnych przechodniów – niczym w centrach wielkich miast. 

Znaczna część wspomnianych problemów odnosi się do wsi jako całości. 

Jeśli na wsi żyje się spokojnie i bezpiecznie, to nie dlatego, że ktoś jeden tak 

zadecydował. Wynika to z tradycji, poczucia wspólnoty, wzajemnej dbałości 

o wspólne dobro. Zniszczenie tego wspólnego dobra na wsi daje się zauwa-

żyć. Niezależnie od tego, kogo obarczymy za to odpowiedzialnością – czy nie-

uchronne procesy cywilizacyjne, czy wewnętrzną niezdolność wsi do radzenia 

sobie z rosnącym bezhołowiem, z problemami wsi – i tymi starymi i nowymi 

– wieś musi radzić sobie sama. Nikt wspólnotom lokalnym nie pomoże. Co 

więcej, zniszczenie wspólnego dobra jest łatwiejsze niż odbudowa. Ratunek 

jest trudny, gdyż wymaga działań zbiorowych – współpracy. Problem w tym, 

że poprawy sytuacji nie da się osiągnąć indywidualnie i jednostronnie. Tak jak 

w sporcie, w dyscyplinach zespołowych wynik zależy od gry całej drużyny. 

Czasami może być tak, że drużyna złożona z zawodników, z których każdy  
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z osobna jest przeciętny, może być lepsza od takiej, którą tworzą wybitni za-

wodnicy, lecz nie potrafią oni współpracować. Ostateczny sukces zależy od 

całego zespołu. Mieszkańcy wsi mają jeden główny instrument, który ma po-

magać w radzeniu sobie z grupowymi problemami – jest to sołectwo. 

Rola sołectwa

Obecność sołectwa na wsi polskiej jest czymś naturalnym, jak wskazują 

Marta Derek i Adam Mielczarek1. Dla tych autorów istnienie sołectw jest 

elementem tradycji. Mieszkańcy są do nich przyzwyczajeni i trudno im 

sobie wyobrazić brak sołectw2. Dowodem na trwałe zakorzenienie sołectw 

jest to, że nawet przekształcenie ich charakteru i przerwanie ich ciągłości 

w czasach komunistycznych, nie okazało się trwałe. Szybko zostały one 

odtworzone w tradycyjnej postaci i obecnie istnieją w praktycznie wszyst-

kich gminach. 

Nie znaczy to jednak, że sołectwa działają bezproblemowo. Słabość so-

łectw widoczna jest od przynajmniej 15 lat. Propozycja i następnie wpro-

wadzenie w życie (w 2009 roku) funduszu sołeckiego wynikały z przeko-

nania, że działanie sołectw wymaga zmian i wzmocnienia. 

M. Derek i A. Mielczarek dowodzą, za Pawłem Swianiewiczem, że sołectwo 

nie pełni funkcjonalnie pożytecznych ról, poza drugorzędnymi – chwalebnymi, 

lecz pozbawionymi większego znaczenia – takimi jak: funkcje konsultacyjne, 

przekazywanie informacji itp. Pesymizm w ocenie działania sołectw wynika też 

z tego, że znaczna ich część nie przejawia żadnej aktywności. 

Taka sytuacja rodzi pytanie o realne możliwości efektywnego działa-

nia sołectw. Mamy do czynienia z sytuacją, gdy sołectwa z jednej strony 

uznawane są za ważną instytucję, a ich powszechność świadczyć może  

o ich wadze. Jednocześnie trudno wskazać, czemu one miałyby służyć, 

jakie funkcjonalne argumenty przemawiają za sołectwem.

1 M. Derek, A. Mielczarek, Polish Solectwo – A Latent Field for Rural Governance, w: 
Mind Your Own Business! Community Governance in Rural Municipalities, ed. G. Péteri, 
Local Government and Public Service Reform Initiative, Budapest, 2008, s. 79-130.

2 Jest to w szczególności widoczne, gdy porównamy sołectwa z analogicznymi jednost-
kami w miastach (radami osiedli czy dzielnic). Jednostki pomocnicze w polskich miastach 
nie posiadają trwałej tradycji i w efekcie borykają się z dużymi trudnościami (Matczak 
2008).
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Oczywiście pewne argumenty można znaleźć. Pierwszy z nich odnosi 

się do obecnej na polskiej wsi zasady grupowej solidarności. Wspomina  

o tej zasadzie Florian Znaniecki w klasycznej pracy Chłop polski w Europie  

i Ameryce, a także wielu innych autorów3. Zasada ta wiązała się z ob-

ligacjami odnoszącymi się do pomocy wzajemnej w pracach polowych, 

ale miała szerszy zasięg. Odnosiła się do obowiązku pomocy na wypadek 

nieszczęść i katastrof – pożaru, powodzi, choroby. Pomoc sierotom, pogo-

rzelcom i doświadczonym przez los była na wsi polskiej czymś oczywistym  

i jeszcze podczas II wojny światowej była powszechnie spotykana. Spe-

cjalnym przypadkiem są ochotnicze straże pożarne, które stanowią przy-

kład samoorganizacji wspólnoty na wypadek katastrofy.

Co więcej, pomoc wzajemna obejmowała też współpracę mającą na 

celu budowę urządzeń służących wszystkim. Taką role pełniła tzw. tłoka. 

Była to tradycyjnie obecna w środkowej i wschodniej Europie forma współ-

pracy, która polegała na tym, że zwoływano do pracy wszystkich zdolnych 

do tego, całą wieś, i wspólnym wysiłkiem utwardzano drogę, budowano 

groblę itp. Była to praca dobrowolna, choć oczywiście nie wypadało się od 

niej uchylać, i była to praca bez zapłaty, choć najczęściej pracujący otrzy-

mywali poczęstunek4. Tłoka bywała też zwoływana by, np. wybudować 

dom rodzinie, która straciła domostwo w wyniku pożaru. 

Zatem tłoka, a także cała zasada solidarności, pełniła rolę systemu 

ubezpieczeniowego na wsi. Z czasem tę tradycyjną organizację zaczęły 

zastępować ubezpieczenia. Pewną specyficzną formą, która w pewnym 

zakresie nawiązywała do tradycyjnej tłoki, były czyny społeczne w czasach 

komunistycznych. Miały one w Polsce charakter dość powszechny, w bar-

dzo wielu wsiach takie działania podejmowano. Miały one z jednej strony 

charakter administracyjno-ideologicznego przymusu (podobnie jak subot-

niki – w ZSRR), ale jednocześnie dzięki nim dokonywano napraw lokalnej 

infrastruktury oraz wykonywano wiele innych pożytecznych prac. Po roku 

3 Por. J. Styk, Solidarność lokalna w życiu społeczności wiejskich, w: Samorząd po-
mocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością, pod red. J. Styka,  
P. Węgierkiewicza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Konin 2008. B. Bukraba-Rylska, 
Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

4 Por. J. Witort, Tłoka jako umowa domniemana, w: Elementy socjologii prawa, t. 5, 
Prawo zwyczajowe, pod red. A. Kojdera, E. Łojko, W. Staśkiewicza, A. Turskiej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.
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1990 działania te częściowo osłabły i zaczęły zanikać, ale jednocześnie 

zaczęły też zmieniać swoją postać. Powstawać zaczęły nowe postaci ta-

kich inicjatyw – często jako tzw. komitety budowy wodociągów, linii tele-

fonicznych, dróg, oświetlenia itd.5 Były one organizowane w zróżnicowany 

sposób, czasami przy pomocy sołtysów, przy Kościele, jako samorzutne 

inicjatywny mieszkańców itp. 

Wymienione powyżej tradycje i inicjatywy związane z wspólnym wy-

siłkiem budowy lokalnej infrastruktury wskazywane są jako funkcjonal-

ne uzasadnienie dla działania sołectw. M. Derek i A. Mielczarek dowodzą, 

że jeśli inicjatywy wykorzystują siłę roboczą lokalnej społeczności, są one 

ekonomicznie efektywne. Zadaniem sołtysów i sołectw jest – w tak zorga-

nizowanym systemie – przygotowanie pracy i współpracy mieszkańców. 

Ogólne stwierdzenie, że system oparty na wykorzystaniu pracy samych 

mieszkańców, by prowadzić przedsięwzięcia dla użytku wsi, jest efektyw-

ny, jest intuicyjnie przekonujący, lecz zdroworozsądkowy. Co więcej, na-

wet jeśli jest to przekonanie prawdziwe, nie zmienia to faktu, że aktualnie 

sołectwa działają słabo. 

Prawne ramy działania sołectw – niewykorzystana przestrzeń

Obecne rozwiązania prawne regulujące działanie sołectw oceniane są 

jako trafne. Ustawa o samorządzie terytorialnym zawiera elastyczne za-

pisy, które dają potencjalnie szerokie możliwości działania sołectw. Jest to 

jednak możliwość wynikająca z intencji prawodawcy, który stworzył moż-

liwość decentralizacji. Ustawa nie zawiera rozwiązań obligatoryjnych, lecz 

pozostawia decyzje w rękach władz lokalnych. Jednak, choć reguły pra-

wa tworzą przestrzeń potencjalnej aktywności i nie ma zasadniczych ba-

rier, praktyka pokazuje, że wykorzystanie możliwości jest wątłe. Problem  

w tym, że brakuje instrumentów, które pozwoliłyby na wykorzystanie 

możliwości decentralizacyjnych zawartych w ustawie. W praktyce niewiele 

gmin wykorzystuje sołectwo jako formę decentralizacji. Zakres działań po-

dejmowanych przez sołectwa jest zwykle niewielki i często sprowadza się 

do tego, że sołtys zbiera podatek oraz interweniuje w gminie w sprawach 

dróg czy oświetlenia. 

5 Komitety takie działały i działają, ze zróżnicowaną siłą, także w gminach miejskich. 
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Idea funduszu sołeckiego miała stanowić wzmocnienie sołectw. Z jednej 

strony chodziło o to, by zapewnić sołectwom pewne środki pozwalające 

na większą pewność działania, a z drugiej strony fundusz sołecki jest roz-

wiązaniem, w intencji, elastycznym. Ma on dostosowywać przekazywanie 

środków adekwatnie do realnych potrzeb i możliwości. Zatem tam, gdzie 

aktywność wsi i zapotrzebowanie na infrastrukturę są małe, gminy nie mu-

szą i nawet nie powinny tworzyć funduszu. Według danych Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji fundusz wprowadzony został w pra-

wie połowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w kraju. Jednak zróżnico-

wanie w skali kraju jest spore. W województwie podkarpackim trzy czwar-

te gmin wprowadziło fundusz, a w województwie opolskim – ponad 60%. 

Jednocześnie na Mazowszu tylko jedna trzecia gmin wprowadziła fundusz. 

Wprowadzenie funduszu sołeckiego nie spotkało się z jednoznacznym 

przyjęciem. W opinii sołtysów wiele gmin broni swego stanu posiadania 

i nie chce się dzielić zasobami. Jednak ostrożność gmin wydaje się mieć 

uzasadnienie w tym, że bardzo wiele sołectw działa w tak rachityczny spo-

sób, że powierzanie im budżetów może być ryzykowne i nieefektywne.  

Z czego wynika ta słabość sołectw?

Powody słabości sołectw

M. Derek i A. Mielczarek6 wskazują kilka przyczyn słabości sołectw i są 

to przypadłości pojawiające się także w innych kontekstach. Pierwszym, 

generalnym powodem jest słabość, czy też brak społeczeństwa obywa-

telskiego. Nie ułomność rozwiązań prawnych jest, według tych opinii, po-

wodem anemicznego działania sołectw, lecz niezdolność do skorzystania 

z tych możliwości. Niski poziom współpracy na poziomie lokalnym (a tak-

że na poziomie ogólnospołecznym) przypisywany jest brakowi społeczeń-

stwa obywatelskiego, które stanowi w tym przypadku rodzaj zdolności 

grup oraz poszczególnych ludzi do myślenia i działania w interesie wspól-

nym. Społeczeństwo obywatelskie jest zatem społeczeństwem aktywnych, 

dyskutujących obywateli, którzy nie zamykają się we własnych progach, 

lecz podejmują wspólne wysiłki w sferze publicznej. Owa współpraca ma 

przynosić korzyści całej wspólnocie, nie tylko tym, którzy je podejmują. 

6 M. Derek, A. Mielczarek, op. cit.
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Słabość społeczeństwa obywatelskiego łączy się w szczególności z niskim 

poziomem aktywności lokalnych wspólnot. Mieszkańcy są zatem niechętni 

angażowaniu się we wspólne przedsięwzięcia. Może to czasami oznaczać, 

że całą swoją aktywność przeznaczają na realizację swoich prywatnych 

celów i na życie rodzinne. Ale może to też oznaczać ogólną bierność, prze-

jawiającą się w życiu publicznym, ale także w życiu prywatnym. 

Istnieje sporo opracowań, które podejmują problematykę słabości spo-

łeczeństwa obywatelskiego w Polsce, w różnych ujęciach i na różnych po-

ziomach ogólności: począwszy od refleksji filozoficzno-historiozoficznej, 

a skończywszy na badaniach empirycznych dotyczących szczegółowych 

segmentów życia społecznego7. Badania dają zwykle dość pesymistyczny 

obraz działania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Diagnoza posta-

wiona przez M. Derek i A. Mielczarka mieści się w tej perspektywie analiz 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Drugi powód słabości sołectw wiąże się ze specyfiką społeczno-demo-

graficzno-zawodową wsi. Lech Ostrowski8 wskazuje, że na wsi brakuje 

ludzi wykształconych. Prowadzi to do niezdolności samoorganizacji i nie-

zdolności do dbałości o lokalne interesy. Brak lub niedostatek lokalnych 

liderów prowadzi do braku wiedzy: jak postępować, co robić. Odnosi się to 

w szczególności do działaczy rad sołeckich i sołtysów. Brak wiedzy i orien-

tacji z ich strony powoduje, że aktywizacja i samoorganizacja społeczna 

stanowi niewykorzystany potencjał. 

Rzecz charakterystyczna, że mieszkańcy miast osiedlający się we wsi, 

jeśli nawet starają się włączyć w życie lokalnej społeczności i działać na jej 

rzecz, wykorzystują często nie tradycje sołectwa, lecz „miejską” tradycję: 

organizacje pozarządowe. 

Mamy zatem do czynienia z sytuacją błędnego koła: sołectwa działają 

słabo, choć nie istnieją prawne przeciwwskazania dla ich rozwoju. Gminy 

są ostrożne w przekazywaniu środków sołectwom, gdyż lokalne społecz-

ności są apatyczne. Owa bierność społeczności jest zaś, powiadają ba-

7 Por. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego, trzeci sektor, pod red. P. Glińskiego, 
B. Lewenstein, A. Sicińskiego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002. Samoorganizacja 
społeczeństwa polskiego: III sektor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein, A. Sicińskiego, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.

8 L. Ostrowski, Warunki życia ludności wiejskiej a działalność rad sołeckich, IERiGŻ, 
Warszawa 1999.
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dacze, związana ze słabością społeczeństwa obywatelskiego. Pojawia się 

jednak pytanie: Skoro brak większego uzasadnienia dla działania sołectw, 

skoro nie są one funkcjonalne, gminom niespecjalnie zależy na ich rozwo-

ju, to skąd się bierze ich trwałość? 

Alternatywna hipoteza: potrzeba sołectwa

Można bronić hipotezy, że trwałość sołectwa nie jest przypadkiem i że jego 

funkcjonalność istnieje, lecz jest ukryta i inna, niż należałoby oczekiwać. 

Można wskazać dwa zasadnicze typy efektywności sołectw: a) w sytu-

acji niedoboru oraz b) w sytuacji zewnętrznych zachęt prorozwojowych. 

Ad a)

Pierwszy rozważany przypadek, to sytuacja typowa dla tradycyjnych 

wspólnot, a także dla czasów komunistycznych, kiedy niedobór zasobów 

i towarów był jedną z charakterystycznych cech systemu ekonomicznego. 

W takich okolicznościach współpraca wspólnoty pozwala na zaspokojenie 

potrzeb, zwłaszcza potrzeb zbiorowych, które inaczej nie byłyby możliwe do 

zaspokojenia. Niedobór oznaczał bowiem, że władze wyższe nie chciały lub 

nie potrafiły zadbać o dobrobyt i zaspokojenie potrzeb lokalnych wspólnot. 

Historycznie była to sytuacja naturalna. Tradycyjna rola wspólnot polegała 

na tym, by zadbać o swoje potrzeby. W taki sposób działała np. tłoka. 

Współpraca wspólnot w celu zapewnienia sobie dobrobytu i wzajem-

nej pomocy jest oparta na samoorganizacji. Z tego względu, w czasach 

komunistycznych sytuacja była specyficzna. Aktywność w postaci działań 

oddolnych społeczności wiejskich – czynów społecznych itp. – nie była bo-

wiem spontaniczna, lecz w mniej lub bardziej otwarty sposób inicjowa-

na i nadzorowana przez władze. W efekcie do dziś ówczesna działalność 

budzi mieszane uczucia. Z jednej strony, wykonywano rzeczy pożyteczne 

(drogi, zieleńce, porządkowano otoczenie itd.). Co więcej, przymus pracy 

nie był czymś niezwykłym. Wszak tłoka też tradycyjnie była przymusowa. 

Jednak z drugiej strony forma przymusu była odmienna: nie wypływał on  

z samokontroli członków wspólnoty, motywowanych wspólnym interesem 

i tradycją, lecz miał charakter ideologiczno-administracyjny. Ten zewnętrz-

ny nacisk powodował, że wspólnota traciła kontrolę nad swoim interesem. 

Wszak nie ona decydowała, co robić, kiedy i w jaki sposób. 
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Pomimo tego czyny społeczne były dość powszechne i jednak oceniane 

pozytywnie, a to dlatego, że często stanowiły jedyny sposób na wypraco-

wanie potrzebnej infrastruktury. 

Ad b)

Druga rozważana sytuacja pojawia się wówczas, gdy dobrobyt wspól-

noty, po przekroczeniu pewnej masy krytycznej, przestaje już zależeć od 

wysiłku jej samej, lecz w znaczącym lub wręcz decydującym stopniu za-

leży od zewnętrznych wpływów i zasobów.Należy to wiązać z wyłonieniem 

się tak zwanego społeczeństwa dobrobytu, co w najbogatszych krajach 

zaczęło stawać się rzeczywistością od mniej więcej lat sześćdziesiątych  

XX wieku. Państwo zaczęło pełnić rolę zasadniczego redystrybutora bogac-

twa. Systemy podatkowe przejmowały coraz większą część dochodu i na-

stępnie przekazywały go zwrotnie – często tym samym osobom i wspólno-

tom, którym wcześniej dochód zabierały. Generalnie można obserwować 

trend rosnący obciążeń podatkowych (Tab. 1), co oznacza, że członkowie 

lokalnych wspólnot w coraz mniejszym stopniu uzależniają różne inicjaty-

wy od własnego wysiłku.

Tabela 1. Przychody z podatków jako procent produktu krajowego 
brutto (w %)

1975 1985 1990 1995 2000 2004 2005 2006
Średnio 
dla krajów 
OECD 

29,4 32,7 33,8 34,8 36,1 35,2 35,8 35,9

Źródło: OECD.

Mimo obserwowanego historycznie trendu wzrostowego, istnieje duże 

zróżnicowanie między poszczególnymi krajami. W wielu krajach obciąże-

nie wynosi 10–15%, podczas gdy krajach skandynawskich sięga 50%.  

W Polsce poziom ten przekracza 30% i jest nieco niższy niż w krajach Eu-

ropy Środkowej: w Czechach i na Węgrzech, lecz wyższy niż w Słowacji.

Problem funkcjonalności sołectw i roli pełnionych przez sołectwa nabie-

ra specjalnego znaczenia, gdy wziąć pod uwagę dwie wskazane powyżej 

sytuacje: sytuację niedoboru i koniecznej samowystarczalności wspólnot 
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lokalnych oraz sytuację, gdy dobrobyt wspólnot zależy w znacznej mierze 

od transferów zewnętrznych. Można w pewnym przybliżeniu przyjąć, że na 

polskiej wsi sytuacja niedoboru trwała do początku lat dziewięćdziesiątych 

XX wieku. Odzyskanie podmiotowości prawnej i majątkowej przez gminy 

właśnie w latach dziewięćdziesiątych doprowadziło do skoku cywilizacyjne-

go – zwłaszcza w zakresie budowy systemów kanalizacyjno-ściekowych, 

dróg i chodników, oświetlenia ulicznego, gospodarki odpadami itd. Jedno-

cześnie jednak, wraz z rosnącym dobrobytem, polska wieś przesunęła się 

w kierunku modelu państwa dobrobytu, gdzie podstawowe znaczenie dla 

rozwoju lokalnego mają transfery ze strony państwa, a nie sama zarad-

ność lokalnych społeczności. 

Ma to zasadnicze znaczenie dla lokalnej społeczności. Aktywność i współ-

praca lokalna stają się bowiem zakładnikiem zachęt płynących z zewnątrz. 

W krajach rozwiniętych istnieją rozbudowane systemy dotacji, grantów, 

konkursów itd. W dużej mierze system tych zachęt jest projektowany 

przez władze wyższego rzędu (w tym rząd). Celem takich rozwiązań jest 

poszukiwanie efektywności wydawania środków publicznych dla osiągnię-

cia pewnego celu publicznego. Przyjmijmy, przykładowo, że władze uzna-

ją, że należy poprawić stan przystanków autobusowych. Przyjmując dalej, 

że program dotyczy 100 wsi, gdyby pozostawić je sobie, niektóre z nich – 

bogate – będą w stanie wyremontować sobie przystanki samodzielnie, dla 

innych zaś wsi - może to być bardzo trudne. Poza tym, można przyjąć, że 

w niektórych wsiach stan przystanków jest zadowalający, w innych zaś – 

bardzo zły. Co więcej, w niektórych wsiach istnieje duże zapotrzebowanie 

na dobry stan przystanków (może to wynikać z potrzeb rynku pracy lub  

z innych powodów), zaś w innych wsiach zapotrzebowanie jest małe, bo 

np. większość rodzin posiada samochód i/lub istnieje wygodne połączenie 

kolejowe. Wówczas przystanków nie potrzeba. Mogłoby się, zatem zda-

rzyć, że gdyby środki dzielono „po równo”, pomoc trafiłaby do wsi, która 

jej nie potrzebuje, gdyż ma już przystanki wyremontowane lub nie ma  

w ogóle takiego zapotrzebowania. Zadaniem rządu jest zatem wydawanie 

środków w sposób efektywny – by trafiły do tych, którzy ich potrzebują 

(Rys. 1). 
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Rysunek 1. Modelowa sytuacja określania zapotrzebowania na remont 
przystanków autobusowych. Plus oznacza sytuację, gdy należy 
przekazać pomoc. 

Zapotrzebowanie
niskie wysokie

Istniejąca jakość
niska - +
wysoka - -

Model przedstawiony na rys. 1 jest oczywiście bardzo uproszczony. Od-

daje on jednak logikę transferów dokonywanych przez państwo. Jakie to 

ma znaczenie dla postawionego pytania o rolę sołectw, dlaczego one dzia-

łają słabo, a jednocześnie – dlaczego nie zanikają?

Obronna funkcja sołectw

Na podstawie powyższych uwag, można dowodzić, że jeszcze stosun-

kowo niedawno sołectwo mogło pełnić (i pełniło) rolę samoorganizacyjną. 

Choć przez powojenne pięćdziesięciolecie funkcja ta miała dość opaczny 

kształt, istniało na nią zapotrzebowanie. Rok 1990 dokonał upodmiotowie-

nia wspólnot lokalnych, lecz przede wszystkim – gmin. Z punktu widzenia 

poszczególnych wsi, zostały one postawione w roli jednej z grup nacisku 

w ramach lokalnego i regionalnego gąszczu interesów skupionych wokół 

gminnego budżetu. I w tym kontekście należy widzieć trwałość sołectwa. 

Sołtys i sołectwo stanowią dla poszczególnych wsi rodzaj struktury bez-

pieczeństwa. Sama wieś niewiele już może zrobić, gdyż wewnętrzne za-

soby stają się coraz mniej znaczące na tle środków, którymi dysponuje 

gmina. Sołtys służyć ma zatem już nie temu, by organizować społeczność 

do wspólnego wysiłku, lecz by dbać o interesy wsi, a w szczególności, by 

zapobiegać dyskryminacji wynikającej z nieobecności przy podejmowa-

niu ważnych decyzji. Jako że sołectwo nie jest podmiotem prawa, posia-

da małe możliwości samodzielnego działania i sołtys niewiele więcej może 

zrobić.

Choć sołtys ma dbać, by interesy wsi nie zostały pominięte, to oczy-

wiście nie każdy sołtys potrafi dobrze pełnić taką rolę. Wówczas potrzeb-
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na jest ekspozytura interesów wsi na wypadek, gdy trzeba się domagać 

uwzględnienia jej interesu. Jeśli z tej perspektywy spojrzeć na sytuację 

wsi, staje się zrozumiałe, dlaczego sołectwa działają słabo, ale jednocze-

śnie nie zanikają. W wersji minimalnej są one rodzajem polisy ubezpie-

czeniowej. Są podtrzymywane po to, by wspólnota miała kanał protestu  

i działania, gdy jej interesy są zignorowane. Sołtys ma lobbować w intere-

sie wsi, pilnować jej interesów i znaleźć odpowiednie ulokowanie w sieciach 

przepływu informacji. 

Taka sytuacja rodzi jednak niebezpieczeństwa. Po pierwsze, wzmacnia 

ona roszczeniowość. Z natury rzeczy wieś będzie się bowiem domagać 

pomocy i nie będzie skłonna „brać spraw w swoje ręce”. Nie ma to wiele 

wspólnego ze słabością społeczeństwa obywatelskiego. Takie zachowanie 

jest logiczne, racjonalne i rozsądne. Jeśli wieś zdecydowałaby się na bu-

dowę jakiejś infrastruktury własnymi siłami, mieszkańcy (i sołtys, który 

miałby takie działanie organizować) poczują się oszukani i, kolokwialnie 

mówiąc, wyjdą na frajerów, gdy sąsiednia wieś dostanie taką samą infra-

strukturę z budżetu gminy. Może dojść do takiej sytuacji wyłącznie z tego 

powodu, że mieszkańcy tej miejscowości posiadają skuteczne „dojścia” 

pozwalające na uzyskanie dotacji. 

Z kolei, z punktu widzenia gminy, przekazanie środków na poziom 

sołectwa ma swoje zalety. Jest to decentralizacja powodująca obniżenie 

kosztów pozyskiwania informacji, obniżenie kosztów wdrożenia i utrzyma-

nia infrastruktury. Te korzyści stają jednak pod znakiem zapytania, gdy 

przekazywane środki są małe (bo rodzi to skłonność, by wszystkim dać po 

równo), zaś wsie są nastawione roszczeniowo i nie ufają w sprawiedliwość 

rozstrzygnięć. 

W świetle powyższych rozważań realne są przypuszczenia, że obecna 

słabość działania sołectw może łatwo się utrwalić. Warunki, w jakich działa-

ją, spychają je bowiem na pozycje roszczeniowe i prowadzą do rywalizacji 

z innymi o zamkniętą pulę środków. Możliwe jest oczywiście przerwanie 

tej tendencji, znaleźć bowiem można wiele przykładów prężnie działają-

cych sołectw. Wymagałoby to jednak spełnienia dwóch warunków jedno-

cześnie. Sołectwa muszą angażować wysiłek własnych społeczności, zaś 
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gminy muszą stworzyć przejrzysty system finansowania inicjatyw – o cha-

rakterze grantowo-konkursowym. 

Choć spełnienie tych warunków jest trudne, to pozostawienie obecnego 

systemu może jedynie utrwalić negatywne tendencje. 

Podsumowanie

Polskie sołectwa nie działają w próżni; zmiana systemu społeczno-poli-

tyczno-ekonomicznego spowodowała, że stały się one w dużej mierze pe-

tentem gminy. Mogą one apelować o pomoc w ich lokalnym rozwoju. Taka 

sytuacja wydaje się nieunikniona, jej alternatywą jest niedobór i bieda. 

To jednak oznacza, że – zważywszy na kontekst – sołectwa mogą działać 

efektywnie, gdy pojawią się zachęty, czyli zasoby zewnętrzne. Poleganie 

na własnych zasobach będzie nieskuteczne, gdyż w znacznej mierze bę-

dzie to eksploatacja wewnętrznych zasobów w sposób „frajerski”. 

Wykorzystanie siły sołectw dla rozwoju wsi wymaga jednak działań 

wbrew obecnym trendom, polegającym na tym, że wsie zmuszone są do 

działań roszczeniowych, zaś władze gmin widzą apatię i wysuwane żą-

dania. By wykorzystać możliwości samoorganizacyjne wsi, niezbędne są 

uczciwe reguły gry – fair play. Nie chodzi tu jednak o dążenie do moral-

nej doskonałości (co skądinąd jest warte szacunku), lecz po prostu o to, 

że nieuczciwość przynosi nieufność, podejrzliwość i ostatecznie ubóstwo 

i nędzę. Jeśli wieś będzie ufała, że wkład jej pracy zostanie nagrodzony  

w sposób uczciwy, będzie gotowa wiele zrobić. 

Nie brak społeczeństwa obywatelskiego, lecz brak odpowiedniego sys-

temu zachęt prowadzi do apatii. „Miastowi” starają się „ucywilizować” wieś, 

namawiając do tworzenia organizacji pozarządowych i budowy społeczeń-

stwa obywatelskiego. Tymczasem wieś i sołectwo potrzebują czegoś inne-

go: uczciwych reguł gry. 
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Sołtys ma pierwszeństwo

W ramach prezentowanego opracowania poświęconego sołectwom, za-

miarem autorów stało się podjęcie trzech zagadnień. I tak, po pierwsze,  

w ramach wprowadzenia zaprezentowana zostanie refleksja na temat prze-

mian społecznych, którym podlega generalnie wieś, tracąc swoją funkcję 

rolniczą i przekształcając się w „tereny wiejskie”. Te zjawiska dotyczą szcze-

gólnie obszarów w sferze oddziaływania dużych ośrodków miejskich, ale 

nie wyłącznie. Tym samym tezą artykułu jest stwierdzenie, iż w ramach 

analizy wiejskiego samorządu pomocniczego należy odrzucić założenie  

o jednorodności społecznej mieszkańców. Po drugie, w ramach empirycz-

nej ilustracji powyższej tezy, zaprezentowane zostaną wyniki badań socjo-

logicznych przeprowadzonych m.in. z przedstawicielami samorządu pomoc-

niczego na terenie gminy Suchy Las. I po trzecie, przedstawiona zostanie 

analiza – studium przypadku – funkcjonowania sołectw w kolejnej gminie 

podpoznańskiej w zakresie form wykorzystywania środków finansowych 

przez sołectwa, jak też wpływu tychże środków na aktywność społeczną.

Ale postać sołtysa – dla osób, które wychowały się jeszcze na tej „praw-

dziwej”, nieco archaicznej, rolniczej wsi – wiąże się także z refleksją o cha-

rakterze na poły sentymentalnym. A mianowicie, odwołując się do pamięci 

jednego ze współautorów tego opracowania (pierwszego w kolejności alfa-

betycznej), może warto przypomnieć i takie zadania sołtysów, jak w latach 

osiemdziesiątych minionego wieku rozprowadzanie kartek żywnościowych 

i na całą listę produktów reglamentowanych w stanie wojennym, a i po 

jego zawieszeniu. Sołtys dysponował także często jedyną, jeżeli nie było  

w danej wsi szkoły lub ośrodka zdrowia, linią telefoniczną. Tym samym 
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bieżące kontakty ze światem zewnętrznym za pośrednictwem telefonu, 

związane np. ze zdrowiem, wymagały wizyty u sołtysa. Na wielkopolskiej 

wsi sołtysi korzystali z kolei w ramach komunikacji z mieszkańcami z ta-

kiego prostego i efektywnego środka, jakim była kurenda, czyli kartka  

z informacją podpisywana przez każdą rodzinę i przekazywana następnie 

sąsiadom. Jednak próby nawiązania do tradycji kurendy podejmowane na 

terenie np. gminy Czerwonak nie powiodły się ze względu na to, iż napły-

wowi mieszkańcy nie wywiązywali się z przekazywania informacji dalej.

I wreszcie przykładem docenienia roli sołtysa przez mieszkańców wsi 

może być sytuacja, jaka miała miejsce w Kopaszynie, wsi na terenie gminy 

Wągrowiec. Tamtejszy sołtys mający już ponad dziewięćdziesiąt lat i spra-

wujący swoją funkcję przez pół wieku nie został wybrany na kolejną ka-

dencję. Nie przekazano mu jednak tej wiadomości, co pozwoliło mu odejść 

w poczuciu trwania na „sołeckim posterunku”.

Tyle wątków wspomnieniowych. Należy jeszcze wytłumaczyć się z tytułu. 

Jest on mianowicie efektem spostrzeżeń autorów, odnotowanych przy okazji 

badań przeprowadzanych z samorządowcami – wójtami i burmistrzami. Pod-

czas tych spotkań powtarzały się uwagi, że jeżeli w trakcie naszej rozmowy 

wejdzie do gabinetu sołtys, to natychmiast wywiad przerywamy, gdyż właśnie 

„sołtys ma pierwszeństwo”. Wynika to z roli sołtysów, szczególnie w gminach 

najmniejszych, w zakresie obiegu informacji i kształtowania opinii. Natomiast 

wójt, który byłby postrzegany jako urzędnik nieznajdujący czasu dla miesz-

kańców, nie miałby szans na ponowny wybór.

Starzy i nowi mieszkańcy gmin podmiejskich

W związku z intensyfikacją w Polsce po 1989 roku procesów osadni-

czych prowadzących do migracji z centrów miast na obszary gmin pod-

miejskich, istotnego znaczenia nabiera analiza społecznego wymiaru tego 

zjawiska. Zarazem to zagadnienie, istotne zarówno z poznawczego, jak  

i praktycznego punktu widzenia, wymaga uwzględnienia także zróżnico-

wań ekonomicznych pomiędzy zasiedziałymi – „starymi” a napływowymi 

– „nowymi” mieszkańcami. Należy uwzględnić bowiem podziały cywili-

zacyjne, które „Stają się niesłychanie ważnym elementem współczesnej 

rzeczywistości w Polsce. Posiadały one od wieków pewne znaczenie, ale 
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obecnie, gdy kult awansu ekonomicznego wydaje się dominować w obo-

wiązującej hierarchii wartości, standard materialny jednostki i grupy, a ści-

ślej, jej poziom cywilizacyjny stają się istotnym elementem formowania się 

grup swojskości i obcości”1.

Podstawą empiryczną opracowania są wyniki badań zrealizowanych na 

terenie podpoznańskiej gminy Suchy Las. Jednakże uzyskane dane wy-

magają osadzenia w kontekście szerszych procesów cechujących tere-

ny podmiejskie. Obecnie zahamowanie wzrostu ludności miast wiąże się  

z procesami suburbanizacji zachodzącymi w obrębie tzw. obszarów me-

tropolitalnych, polegającymi na migracji z centrum miast na obszary pe-

ryferyjne. Takie przesunięcie ludności o wyższym potencjale edukacyj-

nym i ekonomicznym potwierdzają dane ostatniego Spisu Powszechnego.  

W przypadku gmin podpoznańskich wzrasta liczba ludności z wyższym wy-

kształceniem, m.in. w takich gminach jak: Tarnowo Podgórne, Komorniki, 

Swarzędz i kilka innych. A zatem „(…) można zauważyć z pewnym przybli-

żeniem, że Warszawa i pozostałe polskie potencjalne metropolie znajdują 

się obecnie w fazie suburbanizacji, którą metropolie Europy Zachodniej 

przechodziły mniej więcej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku”2.

Należy przy tym zaznaczyć, iż wyczerpuje się przydatność poznawcza 

podejścia zakładającego analizę przemian społecznych i gospodarczych 

wsi z perspektywy miejskiej. Współcześnie ujęcie oparte na continuum 

różnic między miastem a wsią zostaje zastępowane perspektywą prze-

strzenną, na podstawie której analizom poddawana jest całość procesów 

ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturowych oddziałujących na 

dany obszar3. Wobec powyższego, chcąc zaprezentować z kolei odmienno-

ści rozwojowe obszarów wiejskich w Polsce w kategoriach centrum-pery-

1 Por. E. Nowicka, Opozycja «swój» i «obcy» w badaniu współczesnego społeczeństwa 
polskiego, w: Śląsk – Polska – Europa. Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie 
lokalnej i globalnej. Xięga X Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, pod red. A. Sułka, 
M.S. Szczepańskiego, Katowice 1998.

2 B. Jałowiecki, Przemiany miast i zbiorowości miejskich, w: Współczesne społeczeństwo 
polskie, pod red. J. Wasilewskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, 
s. 175-180.

3 Por. H. Podedworna, Przemiany zbiorowości wiejskich, w: Współczesne społeczeństwo 
Polskie, pod red. J. Wasilewskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, 
s. 202-203.
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ferie, należy zaznaczyć, iż w latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpił 

intensywny wzrost w obrębie obszarów wiejskich położonych na obrze-

żach kilku największych miast – szczególnie wokół Warszawy i Poznania. 

Ukształtowały się tam tereny cechujące się gwałtownym rozwojem funk-

cji pozarolniczych, głównie mieszkalnych i usługowych4. Przenoszenie się 

mieszkańców miast na przedmieścia w sposób nieunikniony prowadzi też 

do większego obciążenia systemu transportu miejskiego, podczas gdy pro-

ces suburbanizacji w odniesieniu do aktywności gospodarczej może pro-

wadzić do gospodarczej zapaści tradycyjnych centrów miast5.

Jednakże „żywiołowa suburbanizacja” wiąże się z kosztami ubocznymi, 

czego dowodzi przywołany tu przypadek Mazowsza: „Obecnie na większo-

ści obszaru województwa planowanie przestrzenne właściwie sankcjonuje 

powstałe wcześniej bez kontroli planistycznej inwestycje prywatne lub pu-

bliczne. W tym obejmuje to także inwestycje w postaci kupna gruntu, bo 

władze przeważnie podejmują decyzje planistyczne zgodne z wnioskami 

właścicieli gruntów, w myśl (…) maksymy «Człowiekiem się jest». W efek-

cie obserwujemy efekt masy krytycznej, kiedy suma indywidualnych inwe-

stycji tworzy negatywny dla środowiska, z barierami dla migracji zwierząt, 

wkraczaniem zabudowy na obszary chronione – wzorzec dzikiej suburba-

nizacji i urbanizacji”6.

Ale współcześnie, pomimo że realnie tracą na znaczeniu zobiektywi-

zowane cechy wyróżniające miasto i wieś, to pozostały ciągle żywe spo-

łeczne przekonania, wobec czego te tradycyjne jednostki osadnicze stano-

wią istotny element identyfikacji społecznej. Mimo rozmywania się granic  

fizycznych miast, w świadomości społecznej ciągle zdają się utrzymywać 

granice wyznaczające miasta i wsie, które są ważnym czynnikiem różnico-

wania przestrzeni7. Dowodzi tego charakteryzowany w niniejszym tekście 

przypadek podpoznańskiej gminy Suchy Las. Choć równocześnie należy 

4 Ibidem, s. 214.
5 Por. IV sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Wspól-

not Europejskich, Bruksela 30.05.0, KOM(2007) 273 wersja ostateczna.
6 Monitoring postępów zrównoważonego rozwoju, województwo mazowieckie – I kwar- 

tał 2008, Instytut na Rzecz Ekorozwoju – Institute For Sustainable Development, www.
ine-isd.org.pl.

7 Por. A. Sadowski, Socjologia miasta – socjologią zbiorowości ulokowanej w przestrze-
ni miejskiej, w: Wokół socjologii przestrzeni, pod red. A. Majera, P. Starosty, Wydawnic- 
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 22-23.
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podkreślić zróżnicowaną dynamikę procesów rozwojowych oraz tożsamo-

ściowych zachodzących w społecznościach poddanych presji gwałtownego 

napływu nowych mieszkańców.

Badania będące podstawą empiryczną artykułu zostały przeprowadzo-

ne w okresie od marca do czerwca 2007 roku, w trakcie realizacji projektu 

badawczego z grupą ćwiczeniową studentów II roku socjologii stacjonar-

nej, w ramach przedmiotu „Badania społeczności lokalnych”. W trakcie ba-

dań zostało zrealizowanych 30 wywiadów pogłębionych. W tym z przed-

stawicielami władz gminy zrealizowano trzy wywiady, z przedstawicielami 

samorządu pomocniczego – z sołtysami, przewodniczącymi osiedli lub 

członkami rad sołeckich i osiedlowych – dziewięć wywiadów. Ze „stary-

mi” i „nowymi” mieszkańcami przeprowadzono po dziewięć wywiadów. 

Przy czym w odniesieniu do mieszkańców przyjęto, iż „starzy” mieszkańcy 

to osoby zamieszkujące na terenie gminy przed 1995 rokiem, natomiast 

„nowi” to ci, którzy przeprowadzili się w 1995 roku i później. Data ta sta-

nowi granicę, po której przekroczeniu w największym stopniu nasiliły się 

migracje i rozpoczął się dynamiczny rozwój gminy.

„Mapa relacji społecznych” gminy Suchy Las

Gmina Suchy Las jest jedną z 17 gmin powiatu poznańskiego. Zamiesz-

kuje ją ponad 13 tysięcy mieszkańców (stan na 31 grudnia 2007 roku  

– 13 869 osób), co lokuje ją na 13 miejscu wśród gmin powiatu. Suchy Las 

składa się z 9 jednostek pomocniczych (5 sołectw i 4 osiedla). Bezpośred-

nia granica z miastem Poznaniem nadaje tej gminie specyficzny, podmiejski 

charakter. Jednocześnie bliskość ośrodka miejskiego o cechach potencjal-

nej metropolii powoduje, że od kilkunastu lat gmina przechodzi gwałtowne 

przeobrażenia i dynamicznie się rozwija. Na przestrzeni ostatnich lat zanoto-

wano w gminie Suchy Las ponad stuprocentowy przyrost liczby ludności8.

Wywiady przeprowadzone zostały zarówno z przedstawicielami lokal-

nych władz samorządowych, jak i z mieszkańcami gminy Suchy Las. Gmi-

na ta dzieli się na 9 jednostek pomocniczych, w związku z czym przyjęte 

zostało założenie o realizacji wywiadów pogłębionych ze wszystkimi sołty-

8 Por. Strategia Rozwoju Gminy Suchy Las na lata 2002–2011. Plan Rozwoju Lokalne-
go Gminy Suchy Las na lata 2007–2013.
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sami oraz przewodniczącymi rad osiedli. W sytuacji, gdy przeprowadzenie 

wywiadu z wyżej wymienionymi osobami nie było możliwe, założono, że 

zostanie wskazana osoba w zastępstwie pełniąca funkcje samorządowe  

w radzie sołeckiej lub radzie osiedla. I tak przeprowadzono wywiady z soł-

tysami miejscowości: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złot-

niki i Złotniki-wieś oraz przewodniczącymi rad osiedli: Biedrusko, Grzybo-

we oraz Suchy Las. Dane uzyskane w trakcie przeprowadzania wywiadów  

z przedstawicielami samorządów pomocniczych zostały skonfrontowane  

z opiniami mieszkańców niepełniących funkcji samorządowych. 

Na skutek migracji (głównie z miasta Poznania) Suchy Las w ciągu kil-

kunastu lat z niewielkiej podpoznańskiej gminy o dominującym charak-

terze rolniczym stał się miejscem intensywnej zabudowy mieszkaniowej  

z dominacją domów jednorodzinnych. Napływ nowych mieszkańców spo-

wodował, że przeobrażeniom uległy także dotychczasowe więzi społeczne 

charakteryzujące małe, wiejskie środowisko. Bardzo często akcentowali to 

w swoich wypowiedziach „starzy” mieszkańcy Suchego Lasu:

Suchy Las stracił (…) charakter takiej wspólnoty, jak to na wsiach jest. 
Pokazują to wybory na przewodniczącego osiedla. Już nie będę przy-
taczać tutaj cyfr, ale gdybyśmy porównywali taką wieś, gdzie mieszka 
200 mieszkańców, gdzie przychodzi 200 mieszkańców na zebranie, to 
u nas przychodzi jeden.

Przykład podany wyżej przez jednego z badanych świadczy także o tym, 

że gmina Suchy Las zaczęła się upodabniać do osiedli miejskich, w których 

frekwencja na zebraniach osiedlowych ma związek z liczbą mieszkańców  

i bezpośrednio przekłada się na poziom zaangażowania społecznego9. Wię-

zi społeczne uległy rozluźnieniu, tak samo jak ograniczeniu uległy bezpo-

średnie kontakty, o czym wspominali także inni badani:

Mówimy sobie dzień dobry, niektórzy może nawet gdzieś się tam spoty-
kają, ale generalnie nie ma już takiego zainteresowania czy takich więzi 
jak w starszych miejscowościach czy w starszych częściach miejsco-
wości, gdzie ludzie się znają od pokoleń. (…) Wynika to między innymi  
z tego, iż kiedyś znaczna część mieszkańców zajmowała się rolnictwem. 
Obecnie większość mieszkańców nie pracuje w Suchym Lesie lub ci, 
którzy tu pracują, nie mieszkają w Suchym Lesie.
9 Por. P. Matczak, Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania, Poznań 

2008.
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Wraz z gwałtownym wzrostem napływu mieszkańców na terenie gmi-

ny Suchy Las zaczął pojawiać się także podział na tzw. starych i nowych 

mieszkańców, co badani podkreślali w swoich wypowiedziach:

Jest zdecydowany podział na «starych» i «nowych» mieszkańców, 
mamy bliskich sąsiadów, z którymi żyjemy dobrze, ale oni też nie-
dawno się tu przeprowadzili. Natomiast z ludźmi mieszkającymi tu już  
z dziada pradziada ten kontakt jest już inny, pozytywny, ale jest pewien 
dystans.

Potrzebna nam jest jakaś anonimowość, nie jesteśmy ze sobą na tyle 
związani. Kontakty utrzymujemy raczej «nowi» z «nowymi» i «starzy» 
mieszkańcy też raczej ze sobą.

„Starzy” mieszkańcy są bardziej krytyczni w ocenie zmiany relacji spo-

łecznych. Przedstawiciele samorządu pomocniczego zaznaczają jednak, że 

podejmowane są próby zmierzające do integracji zbiorowości:

To podobnie jak z tymi, którzy znają się, bo chcą się znać, natomiast 
nowo przybyli, ci, którzy się nie integrują, no, mają to głęboko gdzieś, 
krótko mówiąc. I nie wychodzą, żeby się spotkać z innymi, nie próbu-
ją sami dociekać, kto jest ich sąsiadem. I próbujemy tutaj wychodzić 
naprzeciw tym mieszkańcom, organizując imprezy środowiskowe, czyli 
Dni Gminy, pikniki, rajdy rowerowe. To wszystko ma służyć poznawaniu 
się, każda forma jest tutaj dobra. My jako samorządowcy próbujemy 
coś takiego robić. Idzie to bardzo wolno, ale systematycznie się to grono 
ludzi powiększa. Przez wspólną imprezę próbujemy się poznawać.

Należy jednak zauważyć, że proces integracji jest dość żmudny. Kształt 

i charakter więzi społecznych nie jest jednak jednolity we wszystkich miej-

scowościach i osiedlach na terenie gminy. Czynnikami wpływającymi na 

siłę tych więzi i poziom integracji, oprócz struktury ludności i liczby tzw. 

nowo przybyłych, są m.in. wielkość miejscowości oraz jej oddalenie od 

Poznania. Miejscowości położone dalej od Poznania oraz małe wsie (so-

łectwa) cechuje wyższy stopień integracji oraz silniejsze więzi społeczne. 

Wpływ na charakter relacji społecznych mają także: komunikacja (jakość 

połączenia z miastem i np. częstotliwość kursów autobusów) oraz dotych-

czasowy charakter więzi społecznych10. Potwierdzają to spostrzeżenia i opi-

nie badanych z tych miejscowości:

10 Por. M. Wojtkowiak, Gmina Czerwonak w opiniach jej mieszkańców. Socjologiczna 
analiza szans i barier rozwoju gminy, praca magisterska, Instytut Socjologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza, Poznań 2006, s. 111-141.
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Bardzo dobre są kontakty między sąsiadami i jeden drugiemu wzajem-
nie sobie pomaga i robi to z miłą chęcią. 

Najsłabsze więzi pomiędzy mieszkańcami występują, zdaniem bada-

nych, w największej miejscowości gminy, jednocześnie położonej najbliżej 

Poznania, czyli w Suchym Lesie:

W okolicy, gdzie mieszkam, to prawie każdy zajmuje się swoim życiem 
i domem, więc nie ma czegoś takiego jak wspólne akcje w czynie spo-
łecznym. Dajmy na to takie sprzątanie świata – klapa, bo raczej nikt nie 
przyjdzie, bo albo nie wie o tym, albo dowiaduje się po fakcie. 

Czynnikami, które wpływają na charakter relacji w gminach podmiej-

skich, które charakteryzują się dynamicznymi zmianami w zakresie wię-

zi społecznych wynikających z wysokiego i dodatniego salda migracji, są 

m.in. wspólne problemy, z jakimi stykają się mieszkańcy. Są to bardzo 

często pragmatyczne sprawy, których załatwienie wymusza niejako poszu-

kiwanie kontaktów z sąsiadami:

Co do integracji, to ona następuje (…) poprzez to, że ludzie te domy jed-
norodzinne właśnie budują, oni się muszą po tym terenie poruszać, «krę-
cić się», do urzędu przychodzić, meldować się, poszukiwać materiałów 
budowlanych, spotykać się z administracją techniczną (…) Osoby, które 
się wolno budują, wchodzą, męczą się z budową, one się też bardziej in-
tegrują i asymilują z sąsiadami bezpośrednio, (…) pilnują sobie domów 
wzajemnie.

Kolejnym elementem integrującym społeczność jest także konflikt inte-

resów (nawet potencjalny):

W Polsce jest taka specyfika, że najczęściej nas łączą wspólni wrogowie 
czy wspólne problemy i tutaj też coś takiego da się zauważyć, np. jest 
opór właściwie wszystkich mieszkańców poszczególnych miejscowości, 
kiedy tylko pojawiają się propozycje stawiania wież telefonii cyfrowej,  
i wtedy są solidarni.

Władze lokalne również podejmują kroki w celu integracji społecznej 

mieszkańców poprzez organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych,  

w ramach których toczy się rywalizacja pomiędzy poszczególnymi sołec-

twami i osiedlami. 
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Więź z gminą czy z Poznaniem?

Pytaniem istotnym z punktu widzenia kształtowania się więzi społecz-

nych w dynamicznie rozwijających się gminach podmiejskich jest pytanie 

dotyczące sieci społecznych, w jakich funkcjonują ich mieszkańcy11. Każda 

społeczność (niezależnie od systemu społecznego, w jakim funkcjonuje) 

charakteryzuje się tym, że pomiędzy jej członkami zachodzi szeroka wy-

miana – informacji, zachowań, działań itd.; zarówno tych formalnych, jak 

i nieformalnych, a układy tych procesów mają kształt zarówno pionowy 

(interakcje jednostek o różnych pozycjach i statusach społecznych), jak 

i poziomy (ludzie o porównywalnej pozycji i władzy). W różnych społecz-

nościach owe powiązania między jednostkami, czyli tzw. sieci społeczne 

będą kształtowały się w odmiennych od siebie układach. Im bardziej układ 

owych sieci jest poziomy i horyzontalny, a ich wykorzystywanie i przebie-

gająca w jego ramach wymiana jest gęstsza, tym skuteczniejsze i bardziej 

efektywne jest współdziałanie członków danej społeczności dla osiągania 

określonych (zarówno indywidualnych, jak i grupowych) celów, bardziej 

skuteczna jest administracja i sprawniej działają wszelkie instytucje, co  

z kolei zwrotnie kształtuje szeroko rozumiany rozwój (zarówno gospodar-

czy, społeczny, jak i instytucjonalny). Wzmocnieniu ulega także kapitał 

społeczny tkwiący u podstaw społeczeństwa obywatelskiego12.

W ramach sieci społecznych należy wyróżnić takie punkty odniesienia, jak 

miejsce pracy, nauki oraz spędzania wolnego czasu. Wraz z rozwojem go-

spodarczym i rozwojem klasy średniej w ponowoczesnych społeczeństwach, 

obok pracy zarobkowej i edukacji coraz bardziej istotne miejsce w życiu jed-

nostek zaczyna zajmować kategoria czasu wolnego. Przywołane płaszczy-

zny określają główne sieci społeczne, w jakich funkcjonują jednostki. 

Badani na pytanie o to, czy obecnie mieszkańcy Suchego Lasu więcej 

czasu spędzają w gminie czy też poza nią, udzielali zróżnicowanych odpo-

wiedzi. Bardzo często w wypowiedziach respondentów przewijał się wątek 

traktowania swojego miejsca zamieszkania wyłącznie jako „sypialni”:

Pewna grupa ludzi traktuje Suchy Las wyłącznie jako sypialnię, nie inte-
grując się zupełnie. Ich integracja pozostała w mieście Poznaniu, gdzie 
mają swoje kontakty towarzyskie, a tu pobudowali domy i tylko śpią.

11 Ibidem, s. 75.
12 Por. R. Putnam, Demokracja w działaniu, Kraków 1995, s. 269-273.
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Ci bogacze to śpią tu tylko, a bawią się w Poznaniu. Czasami z dziećmi 
tylko grilla na ogródku robią, czy bawią się te dzieci na trawie, a tak, to 
oni nie mają czasu, pracują i tu przyjeżdżają na spanie.

Charakterystycznym elementem w wypowiedziach „starych” mieszkań-

ców jest zatem podkreślanie nie tylko izolowania się społecznego nowych 

sąsiadów, ale także ich wysokiego statusu materialnego.

Kolejnym elementem jest także podtrzymywanie kontaktów towarzy-

skich – z pracy lub szkoły, bądź po prostu z poprzedniego miejsca zamiesz-

kania, co oddają wypowiedzi badanych:

Zdecydowanie mogę powiedzieć, że większa więź jest z Poznaniem. To 
widać. Wszyscy są w biegu. Ludzie, którzy porobili kariery w mieście, 
czują wspólnotę, nawet jeśli mieszkają kilka lat poza Poznaniem. 

Także życie kulturalne, jak i edukacja stanowią elementy podtrzymują-

ce więź z poprzednim miejscem zamieszkania:

Kino, teatr, dzieci ciągle jeszcze chodzą do szkoły do Poznania i na razie 
nie myślę zapisywać ich do lokalnej szkoły.

Sposoby spędzania wolnego czasu zależą w dużym stopniu od wieku. 

Badani niemal zgodnie twierdzili, że młodzi mieszkańcy Suchego Lasu zde-

cydowanie częściej preferują Poznań, natomiast starsi wiekiem mieszkań-

cy pozostają na terenie gminy:

Generalnie młodzież wyjeżdża na te swoje młodzieżowe imprezy (…) 
starsi ludzie zostają tutaj.

Władze gminy starają się „zatrzymać” mieszkańców na terenie gminy 

m.in. poprzez dobre warunki oświatowe, czego dowodzi wypowiedź przed-

stawiciela władz:

Ci starzy mieszkańcy na pewno z Suchym Lasem są związani, a nowych 
staramy się wiązać, w ten sposób, że staramy się im organizować, jak 
się tylko da najbardziej, szczególnie w sferze oświatowej, dobre warunki 
życia na miejscu. Aczkolwiek Poznań zawsze będzie dominował w za-
kresie ofert pracy, uczelni, liceów, itp.

Sposobem na podniesienie atrakcyjności gminy w zakresie spędzania 

wolnego czasu jest także tworzenie szerokiej oferty kulturalnej, jak i spor-

towo-rekreacyjnej:
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Zauważyłem, że sporo osób z tych, które się wprowadziły na teren gmi-
ny w tego rodzaju przedsięwzięciach uczestniczą. Rajdy, jakieś ogniska, 
święta ludowe. Są aktywni i chcą to robić, widać to.

Władze lokalne realizują koncepcję zwiększania atrakcyjności oferty 

kulturalno-rekreacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej:

Mamy ścieżki rowerowe na terenie gminy, mamy halę sportową, czyli ta 
aktywność, powiedzmy sportowo-rekreacyjna, może się koncentrować 
na terenie gminy. 

Inwestycje gminy w tym zakresie wyraźnie dostrzegają jej mieszkańcy: 

Ogólnie wydaje mi się, że nowi mieszkańcy więcej czasu spędzają w Po-
znaniu, choć widzę, że teraz Suchy Las oferuje różne atrakcje, takie jak 
Hala Widowiskowo-Sportowa, kursy tańca, mecze, występy.

Przy ocenie więzi z miejscem obecnego, jak i poprzedniego zamieszkania 

ogromnego znaczenia nabierają także regulacje prawne i kwestie natury for-

malnej, jak choćby te związane z udziałem w wyborach czy meldunkiem:

Jeśli chodzi o osiedle Grzybowe to wszyscy jesteśmy tutaj napływowi, 
bo to jest praktycznie nowe osiedle. W zdecydowanej większości lu-
dzie przybyli z Poznania, widać często rejestracje PO, to może wynikać  
z tego, że nie wszyscy się zdążyli zameldować na stałe tutaj w Suchym 
Lesie. Ja po sobie mogę powiedzieć, że na pewno jesteśmy związani. 
Sam się łapię na tym, że będę musiał zdecydować, na jaką osobę gło-
sować w wyborach prezydenckich, a potem sobie myślę «no przecież ja 
wybieram wójta, a nie prezydenta».

A zatem należy odnotować proces „wrastania” przybyszy w nowe miej-

sce zamieszkania i tym samym jednostkę administracyjną. Ale istotnym 

elementem w tym kontekście jest fakt zameldowania na terenie gminy 

bądź brak meldunku. Z punktu widzenia gminy oraz wysokości jej bu-

dżetu jest to niezwykle ważny czynnik, gdyż największą część dochodu 

gminy stanowią opłaty z podatków od osób fizycznych. Gmina Suchy Las 

ze względu na swój specyficzny mieszkaniowy charakter osiąga bardzo 

wysokie wpływy do budżetu. Wynika to z faktu, że decyzja o zamieszkaniu 

na terenie gminy cechującej się wysokimi cenami nieruchomości wiąże się 

z posiadaniem określonego statusu materialnego.

Warto także zwrócić uwagę na postrzeganie przez badanych zróżnico-

wań materialnych:
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Jest grupa ludzi, którzy mieszkają tu od dziesięcioleci, ale nie mamy 
żadnego kontaktu. Widać tu takie podejście rodem z dawnych czasów 
jeszcze. Oni podchodzą do nas bardzo nieufnie, a ja nie mam zamiaru 
nikogo przepraszać za to, że stać mnie na wybudowanie domu za mia-
stem.

W opiniach „starych” mieszkańców zaznacza się niechęć do nowo przy-

byłych, która w pewnym stopniu podyktowana jest dostrzeganym więk-

szym poziomem zamożności:

To są tacy, co nic nie robili, na gotowe przychodzą i pieniędzmi rzucają. 
A przyjeżdżają, bo mają dość miasta, smrodu, spalin.

Podział na „nowych” i „starych” może przynieść także efekty w posta-

ci konfliktów. Tego rodzaju konflikt pojawił się w jednej z miejscowości,  

w której „nowi” doprowadzili do odwołania sołtysa z czterdziestoletnim sta-

żem, cieszącego się ogromnym autorytetem środowiska: 

(…) byli starzy mieszkańcy, był sołtys, który od 40 lat był sołtysem  
z najdłuższym stażem na terenie naszej gminy i nagle przychodzi nowa 
grupa mieszkańców, która jak gdyby nie doceniając zasług tego starszego 
pana, chcą, żeby wszystko było po nowemu, chcą, żeby wszystko było tak, 
jak oni oczekują, (…) przekreślając wszystkie te zasługi, wszystko to, co 
było, mobilizują się, wybierają nowego człowieka, takiego nowego od kilku 
lat mieszkańca wsi i widzę, że to nie ma z kolei akceptacji starych miesz-
kańców. (…) na pewno mogę powiedzieć, że taki konflikt między starymi  
a nowymi mieszkańcami istnieje.

Główną płaszczyzną konfliktów między mieszkańcami są zróżnicowane 

potrzeby i kolejność realizacji inwestycji komunalnych. Podczas gdy do-

tychczasowi mieszkańcy od wielu lat zmagają się z brakami w infrastruk-

turze (drogi, chodniki, kanalizacja czy oświetlenie), dla wielu nowo przy-

byłych mieszkańców nowych osiedli problemy te wydają się być czasem 

czymś abstrakcyjnym. To z kolei powoduje roszczeniowość z ich strony: 

Starzy mieszkańcy pamiętają czasy, kiedy te tereny były po prostu zwy-
kłą wsią, znacznie odbiegającą swoim wizerunkiem od miasta, i cieszą 
się każdymi nowinkami, które są tutaj, jak chodzi o inwestycje. Cieszą 
się z każdej ulicy, z każdego ciągu latarń i wszystkich innych elementów 
infrastruktury, które tu się pojawiają, są bardzo dumni z tego, że Suchy 
Las tak bardzo się rozwija, pamiętając, jak on wyglądał kiedyś. Nato-
miast nowi mieszkańcy przychodzą najczęściej z Poznania, najczęściej  
z takim bardzo roszczeniowym podejściem, że wszystko powinno być 
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od razu, nie do końca umieją docenić to, co się pojawia, natomiast 
wszystko to, czego nie mają od razu, to bardzo ich irytuje i mają bardzo 
roszczeniowy stosunek. 

Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na dwa bardzo istotne zagad-

nienia, które nie pozostają bez wpływu na ewentualny konflikt. Po pierw-

sze, „nowi” mieszkańcy charakteryzują się najczęściej znacznie wyższym 

statusem materialnym oraz świadomością i kompetencjami, które, ogól-

nie rzecz ujmując, sprzyjają skutecznemu lobbowaniu na rzecz budowy 

infrastruktury w ich miejscach zamieszkania. Po drugie, problemem jest 

także to, że wielu nowych mieszkańców nie spełnia obowiązku zameldo-

wania w gminie13. Brak zameldowania powoduje, że ich podatki zasilają 

budżet gminy, w której zamieszkiwali dotychczas, a nie gminy, w której za-

mieszkują obecnie. Trzeba też podkreślić, że wielu z nich czyni to zarówno  

w sposób świadomy, jak i nieświadomy14.

Problem podziału na tle realizacji inwestycji infrastrukturalnych był po-

dejmowany przez wielu rozmówców i w przypadku osiedla Grzybowego 

zakończył się wydzieleniem nowej jednostki administracyjnej w ramach 

gminy:

Bym powiedział, że starzy mieszkańcy są bardziej wyrozumiali i cierp- 
liwi. Są ludzie, którzy czekają na fragment swojej ulicy 30 lat. A tej ulicy 
nie ma z takiego prozaicznego powodu, że nie ma infrastruktury jeszcze 
w ziemi. Nowo przybyli myślą tak: «my tu płacimy podatki, my chcemy 
ulice», ale reszta to już ich nie interesuje.

Większość tych mieszkańców osiedla Grzybowego to są ludzie z miasta 
Poznania. Oni mieli wszystko załatwione tu, natomiast niektóre rzeczy 
trzeba robić samemu. I nastąpił ten podział (…) pewnie o czym innym 
marzyli i my o czym innym. My o takich przyziemnych rzeczach jak ka-
nalizacja, gaz, (…) a oni się dziwili, że my tego nie mamy. Chociażby to 
nas dzieliło.

13 Por. M. Wojtkowiak, op. cit.
14 Zmiana miejsca zameldowania wiąże się z kilkoma czynnikami, które powodują 

decyzję o jego zaniechaniu, m.in. z: obowiązkiem oddania budynku do użytku, z którym 
wiążą się opłaty (wielu ludzi nie stać na kompleksowe wykonanie budowy i zwlekają  
z formalnym oddaniem budynku do użytku, aby te koszty przeznaczyć np. na wykończe- 
nie mieszkania bądź spłatę kredytu), zmianą urzędu skarbowego, co bywa dość 
czasochłonnym przedsięwzięciem zwłaszcza dla przedsiębiorców, czy też kwestiami natury 
mieszkaniowej (np. obawa przed wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zamiesz-
kania, które wciąż pozostaje ich własnością – z tą kwestią można bardzo często spotkać 
się w przypadku planów odnośnie dorastających dzieci „nowych” mieszkańców, które  
z założenia mają zostać w niedalekiej przyszłości właścicielami tych nieruchomości).
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Z przytoczonych wyżej wypowiedzi mogłoby wynikać, że życie spo-

łeczne w gminie Suchy Las określa konflikt między „starymi” i „nowymi” 

mieszkańcami. Jest to jednak pewne uproszczenie, gdyż część badanych 

na pytanie o napięcia między mieszkańcami dostrzega proces integrowa-

nia się zbiorowości i zaprzecza istnieniu konfliktu: 

Nie istnieje. Jest tak, ci «nowi» się szybko integrują ze starymi mieszkań-
cami, natomiast starzy są otwarci na zawieranie tego typu znajomości. 
Są też takie osoby, które wyjeżdżają do pracy, wracają i zamykają się  
w domu, ale są to wyjątki.

Nie zawsze łatwo jest też sprecyzować samym mieszkańcom, którego  

z nich można zaliczyć już do „starych” bądź jeszcze do „nowych”: 

Ci «nowi» im dłużej mieszkają, tym bardziej stają się «starzy», trudno 
mi powiedzieć, gdzie jest granica, czy jak ktoś 15 lat już mieszka i prze-
szły jego dzieci przez nasze szkoły podstawowe to już można powie-
dzieć, że zalicza się do starych mieszkańców (…).

Nie, nie ma czegoś takiego, już nawet nie pamiętam, kto jest «nowy», 
a kto jest «stary».

Płaszczyzną integracji są nie tylko przedsięwzięcia o charakterze kultu-

ralnym czy rekreacyjnym, ale uczęszczanie dzieci do szkół na terenie gmi-

ny. To powoduje, że „nowi” mieszkańcy w jeszcze większym stopniu stają 

się członkami wspólnoty: 

Jeśli ktoś ma dziecko w szkole, to się integruje ze starszymi mieszkań-
cami, a jeśli nie, to jest raczej poza. (…) ja to wiem z doświadczenia, 
jak tylko wysłałam dzieci do szkoły to weszło się w to rdzenne towarzy-
stwo.

Swoista asymilacja nowych mieszkańców zachodzi zwłaszcza w mniej-

szych miejscowościach oddalonych na północ od Poznania i Suchego Lasu, 

gdzie konflikty należą do rzadkości. Wynika to w znacznej mierze stąd, iż 

„rdzenni” mieszkańcy ciągle stanowią tam większość.
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Funkcjonowanie jednostek pomocniczych z perspektywy 

samorządowca i członka rady sołeckiej

Problematyka jednostek pomocniczych w Polsce jest ściśle związana  

z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. To na szczeblu sołectwa rodzą 

się lokalne inicjatywy społeczne, akcje, protesty i pomysły na współdziałanie 

z władzą lokalną. W społecznościach wiejskich sołtys jest wciąż najczęst-

szym źródłem informacji na temat lokalnych spraw, a zarazem pośredni-

kiem pomiędzy mieszkańcami a radnymi czy wójtem lub burmistrzem.

Polscy samorządowcy bardzo często podkreślają rolę i znaczenie soł-

tysów i rad sołeckich w kontekście rozwiązywania bieżących problemów 

lokalnych czy bolączek mieszkańców. Zarazem jednak instytucja sołectwa 

(sołtys i rada sołecka) nie jest w pełni wykorzystywana dla realizacji po-

trzeb społeczności lokalnych. W wielu przypadkach władze samorządowe 

wydają się wręcz sołectwa marginalizować. Jednym z wyrazów takiego po-

stępowania są obowiązujące uregulowania prawne (sołectwo nie posiada 

nawet osobowości prawnej, co uniemożliwia występowanie we własnym 

interesie czy interesie społeczności w obrocie prawnym) oraz ograniczone 

środki finansowe, którymi dysponują jednostki pomocnicze. 

O ile główne problemy legislacyjne są w gruncie rzeczy nie do rozwią-

zania przez organy stanowiące gmin, o tyle lokalny samorząd może dać 

wyraz wsparcia swoim jednostkom pomocniczym poprzez przekazanie do 

wykorzystania środków finansowych. Była to także zapewne jedna z głów-

nych przesłanek ustawowego utworzenia tzw. funduszu sołeckiego. 

Jednak czy wyposażenie rad sołeckich w większe środki finansowe 

wpływa wprost na większą podmiotowość i siłę sprawczą oddolnego współ-

działania? Czy wzrost środków finansowych pozostających w gestii sołectw 

pozwoli na szybszy rozwój inicjatyw obywatelskich i rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć z uwzględ-

nieniem perspektywy, swoistej obserwacji uczestniczącej, Marcina Wojt-

kowiaka (współautora niniejszej publikacji) – samorządowca, członka rady 

sołeckiej jednostki pomocniczej liczącej kilkuset mieszkańców i zarazem 

radnego, który stara się jak najszerzej i najaktywniej uczestniczyć w życiu 

społecznym swojej gminy, także poprzez udział w inicjatywach lokalnych  

i zainteresowanie problemami innych jednostek pomocniczych. 
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Procesy społeczne na polskiej wsi

Pierwszy podstawowy wniosek, jaki nasuwa się w oparciu o kilkuletnie 

zaangażowanie w problemy społeczności lokalnych kilkunastu jednostek 

pomocniczych funkcjonujących na terenie wiejskiej, aczkolwiek położonej 

w pobliżu dużego miasta, podpoznańskiej gminy Czerwonak, to różnorod-

ność poszczególnych sołectw. Wynika ona z dwóch głównych czynników: 

1) specyfiki ściśle lokalnych problemów i potrzeb mieszkańców, które naj-

częściej dotyczą danego sołectwa oraz 2) procesów społecznych, jakie do-

konują się od kilkunastu lat z niespotykaną do tej pory intensywnością na 

terenach wiejskich, a szczególnie podmiejskich.

Musimy sobie bowiem zdawać sprawę z tego, że chociażby na skutek 

procesów suburbanizacyjnych bardzo dynamicznie zmienia się struktu-

ra mieszkańców polskich wsi. Coraz rzadziej mamy do czynienia z wsiami  

o tradycyjnym charakterze, cechującymi się względnie stałą liczbą ludności, 

która zamieszkuje daną miejscowość od kilku pokoleń. Dynamicznym zmia-

nom ulegają także funkcjonujące w innej specyfice więzi społeczne oraz siła 

obyczajów i kontroli społecznej, jakie cechowały tradycyjne społeczności 

wiejskie. Na polskiej wsi z każdym rokiem obserwujemy coraz większy na-

pływ nowych mieszkańców, którzy w poszukiwaniu spokoju w oddaleniu od 

miejskiego zgiełku przeprowadzają się z miast na teren wsi. 

Należy też dodać, że ci „nowi” mieszkańcy z uwagi na średnio wyższe 

wykształcenie wiedzą, w jaki sposób wpływać skutecznie na władze lokal-

ne, aby założone cele osiągnąć. Bardzo często artykułowanie problemu  

i oczekiwanie jego rozwiązania względem władz gminnych odbywa się  

z całkowitym pominięciem problemów wykraczających poza teren sołec-

twa czy danej miejscowości. Niewielu jest mieszkańców (łącznie z radnymi 

gminy, którzy winni reprezentować nie tylko swoich wyborców, ale spo-

łeczność całej gminy), którzy postrzegają lokalne problemy poprzez pry-

zmat funkcjonowania całej administracji gminnej. 

Problem polega jednak na tym, że nawet gdy w celu rozwiązania jakie-

goś lokalnego problemu społecznego tworzy się inicjatywa obywatelska, to 

gaśnie ona niemal zupełnie w momencie jego rozwiązania, a w najlepszym 

wypadku na fali tej inicjatywy tworzy się Komitet Obywatelski, który star-

tuje w lokalnych wyborach samorządowych i nawet po ich wygraniu naj-
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częściej rozpada się, aby znów uaktywnić się po czterech latach. Najczę-

ściej bowiem główną przesłanką lokalnego współdziałania większej grupy 

mieszkańców jest partykularny interes tej grupy bądź też protest przeciw 

czemuś lub komuś (bardzo często przeciwko działaniom władz lokalnych 

albo uciążliwym inwestycjom). 

Jak wskazano wcześniej, niezwykle ważnym elementem różnicującym 

społeczności zmieniających się terenów wiejskich jest specyfika lokal-

nych problemów. To one dominują na zebraniach wiejskich, wymuszając 

określone strategie działań. Niestety, rzadko zdarza się, aby rozbudzoną  

w ten sposób aktywność społeczną utrzymać – na ogół kończy się ona wraz  

z rozwiązaniem problemu. Nawet w obliczu występowania konfliktów lo-

kalnych czy też partykularnych interesów, które integrują mieszkańców  

w celu ich osiągnięcia, ma ona bardzo płytki charakter i wraz z uzyskaniem 

zakładanych rezultatów (np. wybudowanie drogi czy chodnika, skuteczne 

zaniechanie niepożądanej inwestycji itp.), dość szybko wygasa. W indywi-

dualnych przypadkach aktywność ta jest kontynuowana przez liderów ta-

kich przedsięwzięć – najczęściej w formie aktywności politycznej – którzy, 

wykorzystując nagromadzony w ten sposób kapitał społeczny i zaufanie 

wyborców, z powodzeniem kandydują do organów gminy czy powiatu. 

Podsumowanie – wpływ wzrostu środków finansowych  

pozostających w dyspozycji sołectwa na rozwój  

społeczeństwa obywatelskiego

Mając na uwadze opisane wyżej przejawy aktywności obywatelskiej, 

można zadać pytanie dotyczące wpływu środków finansowych będących 

w dyspozycji sołectw na wzrost aktywności obywatelskiej i rozwój społe-

czeństwa obywatelskiego. Wydaje się on być niestety dosyć wątpliwy, a u 

podstaw tego stwierdzenia leżą liczne obserwacje i przykłady empiryczne. 

Pierwszy problem związany ze środkami finansowymi, którymi dyspo-

nują jednostki pomocnicze, to suma pieniędzy niepozwalająca na realizację 

inwestycji infrastrukturalnych będących wciąż główną bolączką i najczęściej 

postulowanym problemem na zebraniach wiejskich. Przykładem niech bę-

dzie jedna z podpoznańskich gmin, w której od kilku lat wójt i Rada Gminy 

przeznaczają relatywnie duże środki w budżecie gminy dla poszczególnych 
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sołectw. Od dwóch lat jest to suma 20 tysięcy złotych (dla każdego sołectwa, 

niezależnie od liczby mieszkańców). W praktyce okazuje się, że za takie pie-

niądze można położyć kilka metrów chodnika i postawić dwie lampy uliczne. 

Zatem aby efekty zainwestowanych pieniędzy były widoczne, potrzeba lat15. 

Pewnym rozwiązaniem problemu relatywnie niskich środków, za które nie 

można przeprowadzić inwestycji, jest możliwość gospodarowania pieniędz-

mi w sposób skumulowany. Pytanie jednak dotyczy tego, czy nie prościej 

jest zarezerwować te środki w większej kwocie w budżecie gminy i urzęd-

ników gminnych obarczyć obowiązkiem przeprowadzenia danej inwestycji  

w jednym roku budżetowym? Z pewnością efektywność takiego rozwiązania 

jest dużo większa, a ryzyko niedokończenia rozpoczętej inwestycji z uwa-

gi na zmiany np. rynkowe (np. zmiany cen) czy inne czynniki zewnętrzne 

(zmiana przepisów) znacznie się zmniejsza. 

Drugi problem związany ze środkami inwestycyjnymi, którymi dyspo-

nują sołectwa, to z kolei zbyt duże kwoty, aby przeznaczać je tylko na tzw. 

integrację. Obserwacje dokonane w wielu jednostkach pomocniczych (za-

równo sołectwach, jak i radach osiedlowych), które dysponują własnym 

budżetem (najczęściej wynoszącym od kilku do 30 tysięcy złotych rocz-

nie), wskazują na pewne schematy i utarte ścieżki wydawania tych pienię-

dzy. Wśród nich najczęściej powtarzają się: 1) plac zabaw i boisko 2) orga-

nizacja imprez integracyjnych oraz 3) spopularyzowane w ostatnich latach 

jedno lub dwudniowe wyjazdy integracyjne dla mieszkańców sołectwa. 

Podmiotami, które bardzo często aktywnie działają w lokalnych spo-

łecznościach, są organizacje pozarządowe, jednak obecnie obowiązujące 

przepisy nie pozwalają na przekazywanie środków sołeckich stowarzysze-

niom, wobec czego drastycznie kurczy się zakres pomysłów realizowanych 

przez jednostki pomocnicze. Jak pokazuje przykład przywoływanej gminy 

podpoznańskiej, zebrania wiejskie mają problem z generowaniem pomy-

słów do objęcia finansowaniem w momencie, gdy w danym sołectwie zbu-

dowano już plac zabaw i boisko, a kwota 20 tysięcy złotych to zbyt wiele, 

aby zorganizować festyn czy wyjazd integracyjny. Szczególnie wtedy, gdy 

przy ich organizacji potrzebna jest społeczna praca wielu osób, a bardzo 

często oprócz sołtysa i kilku członków rady sołeckiej nie ma chętnych do 
15 Pamiętać należy o tym, że pieniądze muszą zostać wykorzystane w danym roku 

budżetowym. 
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zaangażowania się w organizację takiego przedsięwzięcia. Więcej – są so-

łectwa, w których sołtys „minął się z powołaniem” i swoją funkcję pełni 

tylko tytularnie. Wówczas pomysły związane z organizacją festynów nie 

mają najmniejszych szans powodzenia. 

W tym kontekście niezwykle ważna jest rola lidera, jaką powinien pełnić 

sołtys. Niestety, w wielu jednostkach pomocniczych wystarczy zebrać kilku 

sąsiadów i członków najbliższej rodziny, aby wygrać wybory sołtysa. Są 

zatem sołectwa i zebrania wiejskie, dla których zagospodarowanie kwoty 

np. 20 tysięcy to ogromny problem i prawdziwy „ból głowy”. Szczególnie 

wtedy, gdy mamy do czynienia z niską aktywnością obywatelską i niską 

frekwencją na zebraniach wiejskich.

Trzeci problem, przed którym stają sołectwa, wynikający niejako z wyżej 

przytoczonej niskiej aktywności obywatelskiej, to niestety wciąż widoczny 

w polskiej rzeczywistości partykularyzm, dążenie do załatwiania własnych 

spraw kosztem ogółu. Wydawałoby się, że najniższy poziom lokalny będzie 

wolny od tzw. prywaty, jednak w sytuacji niskiego poziomu legitymizacji 

mandatu sołtysa (przytoczony wyżej przykład, kiedy to wystarcza kilka 

głosów, aby sołtysem zostać) zakres kontroli społecznej jest mocno ogra-

niczony. Znane są przypadki zakupu przez sołtysa laptopa za środki sołec-

kie, co nie spotkało się z większym potępieniem społecznym. 

Czwarta kwestia, którą należy poruszyć w kontekście rozpatrywanego 

zagadnienia, to kompetencje osób sprawujących mandat sołtysa. Niewąt-

pliwie są one bardzo zróżnicowane. Bez problemów znajdziemy przykłady 

aktywnych liderów społecznych, którzy, głodni wiedzy i chętni do działania, 

podsuwają nowe pomysły bez lęku przed zawiłościami administracyjnej  

i biurokratycznej natury. Niestety w wielu przypadkach obarczenie rad so-

łeckich „przywilejem” realizacji ambitnych działań (np. inwestycji infrastruk-

turalnych – nawet tych skromnych, na jakie pozwalają środki finansowe) 

to dla wielu sołtysów tzw. niedźwiedzia przysługa – boją się tego jak ognia. 

Oczywiście, są sposoby na poradzenie sobie z tym problemem – pytanie 

jednak, w jakim stopniu działania szkoleniowe wzbudzą zainteresowanie 

i chęci ze strony wszystkich sołtysów. W tym kontekście realnym proble-

mem do rozwiązania jest z pewnością wyposażenie sołtysów w możliwość 

uzyskania diety z tytułu pełnienia obowiązków społecznych. Rozwiązanie 
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to stanowiłoby z pewnością rekompensatę i zachętę do podejmowania wy-

siłku na rzecz społeczności lokalnej, mogłoby też być narzędziem selekcji 

najbardziej wartościowych kandydatów. Ale w przypadku jednostek po-

mocniczych cechujących się niskim stopniem aktywności społecznej takie 

rozwiązanie niesie za sobą ryzyko sprawowania funkcji sołtysa przez oso-

by, dla których celem jest tylko i wyłącznie gratyfikacja finansowa – jak np.  

w przypadku tzw. dietetycznych radnych.  

Podsumowując, wyposażenie jednostek pomocniczych w dodatkowe 

środki finansowe nie musi być warunkiem do budowy i rozwoju społe-

czeństwa obywatelskiego. Przytoczone przykłady pokazują, że może być 

wręcz odwrotnie, a wzrost kwoty zapisanej w budżecie będzie wprost 

proporcjonalny do skali marnotrawstwa. Wydaje się natomiast, że bez-

względnie najważniejszym czynnikiem stojącym u podstaw tworzenia się 

aktywnych postaw obywatelskich i rozwoju demokracji na szczeblu jedno-

stek pomocniczych jest czynnik ludzki w postaci charyzmatycznego lidera 

społecznego, który, nawet w obliczu braku istotnych lokalnych problemów 

wyzwalających aktywizację społeczną, jest w stanie pobudzić aktywność 

mieszkańców, skupić ich wokół siebie i aktywnie oddziaływać na otaczają-

cą rzeczywistość.
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Katarzyna Dojwa
INSTYTUT SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

Samorząd lokalny jako kreator 
społeczeństwa obywatelskiego 
w Polsce 
Wybrane aspekty

Wstęp 

„We współczesnym świecie” – wskazuje Piotr Gliński – „nie ma dobrze 

funkcjonujących demokracji bez wykształconych wartości i organizacji 

obywatelskich, bez społeczeństwa obywatelskiego i jego strony instytu-

cjonalnej – sprawnie działającego sektora organizacji pozarządowych”1.  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że „w ciągu ostatnich lat nie słabło 

na świecie zainteresowanie decentralizacją”, przy czym owo zainteresowa-

nie obserwuje się zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. 

Jeśli chodzi o Polskę, jak i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, to 

„decentralizacja jest wynikiem przejścia od systemu socjalistycznego do 

rynkowej gospodarki i demokracji” 2.

Podjęte w tym miejscu rozważania dotyczą możliwości, którymi dys-

ponuje trójszczeblowy samorząd terytorialny w Polsce w kwestii kreacji, 

budowania i stymulowania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Co 

istotne, mogą mieć one zarówno formę instytucjonalnie obowiązujących 

rozwiązań i wymagań zawartych w konstytucji oraz określonych ustawach 

samorządowych, ale także mogą mieć wymiar symboliczny, rozumiany 

tu jako określony typ postaw, preferowanych wartości i zachowań, także 

przyjętych, a nawet zinternalizowanych norm. 

1 P. Gliński, Wprowadzenie, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sek-
tor, pod red. P. Glińskiego, B. Lewenstein, A. Sicińskiego, Wydawnictwo IFIS PN, War- 
szawa 2002, s. 5.

2 G. Bukowska, Teoretyczne podstawy podziału kompetencji pomiędzy władzami cen-
tralnymi a lokalnymi, w: Samorząd lokalny – dobro publiczne, pod red. J. Kleera, Wydaw-
nictwo Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2009, s. 47.



96

Społeczeństwo obywatelskie: rozumienia i geneza

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że istnieje wiele definicji spo-

łeczeństwa obywatelskiego3. Wiesław Bokajło zwraca uwagę, że mówiąc  

o społeczeństwie obywatelskim mamy na myśli „społeczeństwo, w któ-

rym zespół instytucji oraz różnego typu dobrowolnych, spontanicznych 

organizacji, związków i stowarzyszeń jest podstawą samodzielnego, wol-

nego od interwencji państwa rozwoju obywateli, a zarazem stanowi wy-

raz ich własnej aktywności, inicjatywy i potrzeb”4. Natomiast w ujęciu, 

które proponują nam inni autorzy, to „społeczeństwo złożone z jednostek 

i mniejszych lub większych zbiorowości będących w znacznym stopniu 

niezależnymi od państwa, mającymi szerokie możliwości dokonywania 

wyborów w swym życiu społecznym, politycznym, ekonomicznym, «oso-

bistym»”5.

Pojęcie „społeczeństwo obywatelskie” pojawiło się w starożytności 

grecko-rzymskiej i łączy się je z postaciami Arystotelesa (384–322 p.n.e.) 

i Cycerona (106–43 p.n.e). Arystotelesowska idea społeczeństwa oby-

watelskiego była konstruowana przez zawierające się w sobie grupy,  

z których każda wypełniała specyficzne zadania i dbała o własne potrze-

by. Rodzina (oikos) była zdolna zaspokajać potrzeby życia codziennego, 

gmina (kome) – zaspokajała potrzeby w szerszym stopniu, koncentrując 

się na tych, które nie były tylko potrzebami dnia powszedniego. Polis – 

organizacja polityczna usytuowana powyżej tych grup – była zdolna osią-

gać pełną samowystarczalność we wszystkim, zarówno w zakresie po-

trzeb materialnych, duchowych, jak i bezpieczeństwa, stąd też była ona 

synonimem doskonałości6. W czasach nowożytnych występuje w Oświe-

ceniu brytyjskim (m.in. u Locka i Fregusona)7, następnie zaś u Hegla  

i Tocqueville’a. Myśl leninowska ustanowiła ścisłą jedność społeczeństwa 

3 B. Frątczak-Rudnicka, Organizacje pozarządowe i społeczeństwo obywatelskie,  
w: J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Demokracja 
polska 1989–2003, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2003, s. 241.

4 W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie, w: Leksykon politologii, pod red. A. Anto- 
szewskiego, R. Herbuta, Wydawnictwo Alta2, Wrocław 1998, s. 373.

5 Samoorganizacja społeczeństwa polskiego..., op. cit., s. 314-315.
6 W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie: sfera publiczna jako problem teorii demo-

kracji, w: Społeczeństwo obywatelskie, pod red. W. Bokajły, K. Dziubki, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001, s. 42. 

7 Por. P. Ogrodziński, Społeczeństwo obywatelskie w brytyjskiej literaturze filozoficznej 
(1640–1830), „Studia Filozoficzne” 1987, nr 9.
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politycznego i obywatelskiego, nie pozostawiając miejsca na niezależną 

sferę społeczno-obywatelską8.

Renesans idei społeczeństwa obywatelskiego przynoszą dopiero lata sie-

demdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku, zaś „do powrotu idei społeczeństwa 

obywatelskiego przyczynili się nie tyle historycy idei, ile działacze społeczni 

i politycy”9. Jeśli chodzi o reaktywację tegoż terminu w Europie Środkowo- 

-Wschodniej, to wskazuje się, że trudne jest określenie, kto pierwszy za-

czął go stosować, gdyż to pojęcie często zawierało się w takich wyrażeniach 

jak niezależne lub alternatywne społeczeństwo albo „społeczeństwo cywil-

ne”10. Wprawdzie o renesansie bądź niekiedy powstawaniu społeczeństwa 

obywatelskiego mówi się często w kontekście ruchu związkowego „Solidar-

ność” w Gdańsku w 1980 roku oraz wydarzeń roku 198911, niemniej mu-

simy pamiętać, że terminem „społeczeństwo obywatelskie” od 1974 roku 

posługuje się Leszek Kołakowski. „To właśnie Kołakowski i późniejsi ideo- 

logowie „Solidarności w Polsce” – pisze prof. Eugeniusz Górski – „przy-

czynili się w dużym stopniu do ożywienia zainteresowania tym pojęciem  

w całym niemalże świecie”12. Emblematy znaczenia i roli społeczeństwa 

obywatelskiego dla współczesnych społeczeństw i ich działania odnajduje-

my zarówno w encyklikach papieskich, w pracach Zygmunta Baumana, jak  

i w wypowiedziach i publikacjach Jacka Kuronia13 oraz innych osób14.

Emblematy społeczeństwa obywatelskiego w starożytności

Idea społeczeństwa obywatelskiego sięga głębokiej przeszłości. Jej 

przejawów można by poszukiwać w Starożytnej Grecji, gdyż „antycypacje 

współczesnego rozumienia ideałów obywatelskich na gruncie europejskich 

8 E. Górski, Rozważania o społeczeństwie obywatelskim. I inne studia z historii idei, 
Wydawnictwo IFiSPAN, Warszawa 2003, s. 6.

9 Ibidem.
10 Ibidem, s. 9. 
11 E. Leś, S. Nałęcz, Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Pols-

ce. Wybrane wyniki badań międzynarodowych sektora non-profit, w: Samoorganizacja 
społeczeństwa polskiego: trzeci sektor, op. cit., s. 13.

12 E. Górski, op. cit., s. 9.
13 Por. m.in. K. Rogaczewska, Recepcja myśli programowej Edwarda Abramowskiego 

w koncepcji społeczeństwa obywatelskiego Jacka Kuronia, w: Społeczeństwo obywatels-
kie, op. cit., s. 155-166.

14 Por. Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli 
współczesnej. Wybór tekstów, pod red. J. Szackiego, Warszawa 1997.
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systemów i kultury politycznej, podobnie jak i demokracji, zrosły się na 

trwale z praktyką ustrojową greckiej polis”15. Grecka polis, miasto-pań-

stwo, będzie w wielu miejscach stawiana za wzór społeczności współde-

cydującej o swoich losach, pierwowzór demokracji, aczkolwiek Hannah 

Arendt będzie zwracać uwagę na to, że ówczesnej polis nie można utoż-

samiać ze współcześnie rozumianym państwem, gdyż nie istniał tam kla-

syczny podział na rządzących i rządzonych16.

Ustrój ateński ewoluował, niemniej osobą, która scementowała swo-

imi reformami pojawiające się wcześniej rozwiązania, był Perykles (451–

429 p.n.e.). Główną płaszczyzną reform, jeśli chodzi o interesujące nas 

tu zagadnienia, była zmiana kryteriów przynależności do wspólnot. O ile 

wcześniej kluczowa rola należała do więzów rodowych, o tyle później po-

jawiły się więzi jednostki konstruowane w oparciu o wspólne terytorium17. 

W ówczesnej demokracji ateńskiej obywatele tworzący wspólnotową spo-

łeczność – gminę – zostali wyposażeni w zespół praw politycznych oraz 

pewne przywileje społeczne i ekonomiczne. Pojawiły się zatem podstawo-

we atrybuty statusu obywatelskiego, które także z perspektywy wieków 

pozostają nimi nadal. Były to zatem:
•  wolność słowa (isegoria),
•  równość praw (isonomia),
•  równe prawo do zajmowania stanowisk państwowych (isotimia),
•  sprawiedliwość (diakaiosine)18.

Wskazuje się, że demokracja ateńska kierowała się zasadami, które 

zakładały inkluzję wszystkich obywateli w proces sprawowania władzy19. 

Oczywiście dziś mamy świadomość, że wbrew potocznym wyobrażeniom 

ustrój polityczny demokracji ateńskiej, jak wskazuje Robert Dahl, cecho-

wał się skrajnym ekskluzywizmem społecznym, gdyż tylko nieliczna mniej-

szość dorosłych mieszkańców Aten należała do demosu20, dodatkowo brak 

15 K. Dziubka, Teoria demokratycznej obywatelskości – zarys problemu, w: Spo- 
łeczeństwo obywatelskie, op. cit., s. 98. 

16 P. Witkowski, Alternatywne modele samorządu terytorialnego, w: Samorząd tery-
torialny w Europie i Polsce. Wybrane aspekty, pod red. K. Kociubińskiego, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 91.

17 K. Dziubka, op. cit., s. 99.
18 Ibidem.
19 P. Witkowski, op. cit.
20 R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Znak, 

Kraków 1995, s. 174-182.
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uczciwości w życiu prywatnym mógł być przyczynkiem do ograniczenia 

statusu obywatela21. Niemniej Demokrytowska idea „władzy ludu, dla 

ludu, przez lud” „nigdy nie przestawała podniecać wyobraźni politycznej 

i podsycać nadziei, iż jej ideał jest mimo wszystko osiągalny i może być 

praktycznie realizowany”22.

Posiadanie mniejszościowego w starożytnych Atenach statusu obywa-

tela wiązało się nie tylko z pewnymi prawami, ale także z obowiązkami. Pe-

rykles mówił nad grobem poległych w wojnie peloponeskiej Ateńczyków, 

„my bowiem jesteśmy jedynym narodem, który jednostkę nie interesującą 

się losem państwowym uważa nie za jednostkę bierną, lecz za jednost-

kę nieużyteczną”23. Już wcześniej, w ustawodawstwie Solona za naganne 

uznano nie tylko nieuczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia Ludo-

wego i Sądu, lecz nawet – powstrzymywanie się od udziału w walkach 

ówczesnych partii i stronnictw politycznych24. 

Paradoksalnie renesans społeczeństwa obywatelskiego nastąpił w polis 

w okresie, który następuje po podboju Grecji przez Rzymian (bitwa pod 

Cheroneą, 338 r. p.n.e.)25, zaś jego determinantą jest sytuacja, w której 

„życie polityczne w Rzymie traciło rozmach i spontaniczność, a senat za-

twierdzał bez szemrania wszelkie decyzje cesarza”. Właśnie w takiej sytu-

acji polityczno-społecznej w miastach greckich działały instytucje demo-

kratyczne, takie jak zgromadzenie ludowe i rada przygotowująca projekty 

ustaw uchwalanych przez zgromadzenie26. Finał renesansu starogreckiego 

społeczeństwa obywatelskiego następuje w wyniku totalnej centralizacji 

władzy w zunifikowanym cesarstwie rzymskim, co wiązało się z likwidacją 

różnic pomiędzy ius civile a ius gentes, wprowadzeniem dekretem cezara 

jednolitego obywatelstwa rzymskiego na terenie całego imperium, a także 

zmianą systemu wyborczego w podporządkowanych Rzymowi miastach 

Azji Mniejszej i Grecji. Zmiana ta wiązała się z zastąpieniem mechanizmu 

polegającego na odnawianiu co roku składu rady, na rozwiązania podobne 

21 O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym  
i państwowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1973, s. 330-331.

22 R. Dahl, op. cit., s. 9.
23 J. Gajda, Sofiści, Wydawnictwo WP, Warszawa 1989, s. 21.
24 K. Dziubka, op. cit., s. 99-100.
25 W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie: sfera..., op. cit., s. 43.
26 Cyceron, Plutarch, Pochwała starości, Unia Wydawnicza „Verum”, Warszawa 1996, 

s. 21-22. 
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do tych stosowanych w rzymskim senacie, czyli wiążące się z członko-

stwem dożywotnim27. Dzięki temu władza nad miastem skupiła się w rę-

kach relatywnie wąskiej i zamkniętej elity28. Owe instytucjonalne warunki 

skoncentrowały ją w rękach nielicznych, tym samym niwelując wcześniej-

sze dokonania. 

Jak wskazano powyżej, osobą, z którą wiąże się zagadnienia społeczeń-

stwa obywatelskiego, był Marek Tulliusz Cyceron (106–43 p.n.e.). Ideały 

stoicyzmu przeniknęły najpierw do Republiki, potem zaś do Cesarstwa 

Rzymskiego. Arystokratyczny ideał obywatela i człowieka akcentował 

osobistą odpowiedzialność i obowiązek oddania się sprawom publicznym. 

Cyceron twierdził, że człowiek jest przede wszystkim obywatelem rzym-

skim, obywatelem państwa, że to państwu powinien być podporządko-

wany każdy aspekt jego życia, gdyż to ono jest wartością podstawową, 

nadrzędną29. Podobnie jak Arystoteles Cyceron przypisywał człowiekowi 

„wrodzony pęd do życia zbiorowego”30, niemniej, jak wskazuje Jerzy Szac-

ki, pomimo uznawania istnienia wielu różnych form zrzeszania jednostek, 

w każdym przypadku za sprawę zasadniczą uważał prawo i opartą na nim 

władzę, wykazując mniejsze zrozumienie dla innych regulatorów stosun-

ków międzyludzkich31. 

Robert Putnam i reforma decentralizacyjna we Włoszech

Kluczową publikacją, jeśli chodzi o kwestie wpływu siły społeczeństwa 

obywatelskiego na różne aspekty funkcjonowania samorządu terytorial-

nego, pozostaje do dziś oparta na rozległych badaniach książka Roberta 

E. Putnama pt. Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współ-

czesnych Włoszech. Zwraca uwagę pewna analogia pomiędzy opisywa-

nymi przez Putnama wydarzeniami mającymi miejsce we Włoszech w la-

tach siedemdziesiątych XX wieku, a mianowicie przeprowadzonymi tam 

27 Oczywiście istniała możliwość odwołania ze składu rady przez cezara. W. Bokajło, 
Społeczeństwo obywatelskie: sfera..., op. cit., s. 43.

28 E. Brawo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. III, Warszawa 1992,  
s. 433.

29 K. Dziubka, op. cit., s. 104 i nn.
30 Cycero, O państwie, w: Pisma filozoficzne, t. II, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 

1960, s. 44.
31 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2002, s. 37-38.

K
atarzyna D

ojw
a



101

reformami, a reformą decentralizacyjną w Polsce w roku 1998. W okresie 

scentralizowanej demokracji we Włoszech, kiedy to założenia konstytu-

cyjne preferowały raczej globalne niż sfragmentaryzowane społeczeństwo 

obywatelskie, naturalny był scentralizowany, pionowy splot interesów eko-

nomicznych i politycznych, z którego wynikały patologie społeczne przeja-

wiające się powiązaniem polityków i urzędników z mafią32. Sprawiało to, 

że prędzej czy później każda inicjatywa obywatelska stawała się instru-

mentem manipulacji społeczeństwem przez skorumpowanych polityków33. 

Miała to zmienić reforma decentralizacyjna, której realizacja pozwoliła Put-

namowi zaobserwować nieformalny podział kraju na dwa typy regionów. 

Pierwszy typ stanowiły regiony, w których przed centralizacją były silne 

tradycje obywatelskie, społecznikowskie, natomiast reforma niejako je od-

kryła, uaktywniła. Drugi typ stanowiły regiony, w których takowych tradycji 

nie było – tu proces budowania społeczeństwa obywatelskiego startował 

niejako od początku, stąd też w początkowej fazie musiał wiązać się głów-

nie ze zmianą świadomości: odejściem od priorytetowo postrzeganego 

merkantylizmu na rzecz „dobra wspólnego” oraz przekładaniem więzi po-

ziomych nad pionowe. W regionach o bogatej tradycji obywatelskiej domi-

nowały właśnie układy poziome opierające się na zaufaniu. Poza partiami 

działały liczne stowarzyszenia (sportowe, edukacyjne, kulturalne), związki 

pracownicze, spółdzielnie. Administracja publiczna funkcjonowała spraw-

nie, podlegała otwartej, krytycznej społeczności, postulaty mieszkańców 

znajdowały odzwierciedlenie w aktywności samorządów. Istniejące realnie 

normy społeczne premiowały pozytywnie postawy oparte na subsydiar-

ności, współpracy, kooperacji, zapobiegały oportunizmowi społecznemu, 

klientelizmowi, tworzeniu się i quasi-instytucjonalizacji powiązań o charak-

terze pionowym. 

Regiony, które świadomość wspólnotową dopiero zaczynały budować, 

charakteryzowały się właśnie dominacją więzów pionowych, a także in-

dywidualizmem jednostek. Zatomizowane społeczności tworzyły jednost-

ki, które odczuwały względem siebie nieufność, merkantylność, izolację. 
32 Por. m.in. W. Bokajło, Korupcja – wymiar teorioekonomiczny, teoriopolitologiczny 

i kulturowopolityczny, w: Politologia wrocławska. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia 
Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, „Politologia” 27, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, 83-124.

33 W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie: sfera..., op. cit., s. 77-78.
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Nawet w społecznościach wiejskich brakowało solidarności pomiędzy ro-

dzinami i pojedynczymi jednostkami, co sprawiało, że nie tylko niemożli-

wa była współpraca społeczna, ale także ekonomiczna34. Relacje klienteli-

styczne zostały wmontowane w mechanizm działania partii politycznych, 

administracja publiczna była niesprawna i nieskuteczna, co wynikało z jej 

orientacji nie na petenta-klienta, ale na struktury partyjne i elity wpływu. 

Przekładało się to nie tylko na odbiór społeczny szeroko rozumianej władzy 

instytucjonalnej, ale na charakter jej relacji z obywatelami. Postawa niepo-

słuszeństwa i szukania możliwości oszukiwania władzy była powszechna. 

Przekonanie, że dana społeczność, klasa, grupa może coś otrzymać tylko 

kosztem innych, rzutowało na jakość relacji społecznych35.

Analiza Putnama pozwala nam na sformułowanie licznych wniosków, 

istotnych z punktu widzenia naszych rozważań. Dotyczą one nie tylko sze-

roko rozumianych tradycji społeczeństwa obywatelskiego jako katalizatora 

jego kreacji w sytuacji, kiedy znikną bariery instytucjonalne jego rozwoju, 

jak i tego, że społeczeństwo obywatelskie musimy traktować procesual-

nie. Dodatkowo pokazuje nam także, że internalizacja pewnych wzorców 

działania prowspólnotowego przez przedstawicieli samorządu w dłuższej 

perspektywie stanowi katalizator powstawania społeczeństwa opartego na 

zaufaniu, współpracy i kooperacji.

Społeczeństwo obywatelskie w Polsce i... jego słabość

Podejmując się zadania określenia charakteru i kształtu społeczeństwa 

obywatelskiego w naszym kraju, zdajemy sobie sprawę zarówno z jego 

wskazanej powyżej procesualności, jak i faktu wpływu na dzisiejszą rze-

czywistość minionego systemu. 

Kwestia pogorszenia się stosunków międzyludzkich pojawia się jako je-

den z negatywnych skutków transformacji systemowej w Polsce36. Oczywi-

ście głównymi mankamentami przemiany będą – wedle badań społecznych 

– przede wszystkim kwestie związane z pracą, problemami dostępności 

usług medycznych, negatywnymi zjawiskami wolnego rynku, niemniej 

34 Grupy producenckie, scalanie gruntów itp.
35 R. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych 

Włoszech, tłum. J. Szacki, posłowie A. Rychard, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1995.
36 Bilans zmian w Polsce w latach 1989–2009, CBOS, BS 32/2009.
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pojawianie się zmiany w stosunkach międzyludzkich wśród spontanicznie 

wskazywanych wad, nie zaś zalet, może być dla nas istotną informacją.

Badania sondażowe pokazują, że w percepcji społecznej dzisiejsza 

aktywność Polaków ogniskuje się wokół pracy (72%), życia rodzinnego 

(52%) oraz zdobywania pieniędzy (47%). Wskazania dotyczące działal-

ności społecznej na rzecz innych są bardzo rzadko wybierane przez re-

spondentów (2%)37. Co jednak ciekawe, kiedy pytamy respondentów o to, 

czy pracują społecznie, otrzymujemy dwukrotnie więcej wskazań (4%) niż 

wtedy, kiedy pytamy o ogólną aktywność społeczną innych ludzi. Może-

my to potraktować jako wskaźnik albo chęci większego zaangażowania się  

w działanie społeczeństwa obywatelskiego, albo też jako wskaźnik postawy 

preferowanej. Potwierdzać to będą inne badania. Zdecydowana większość 

Polaków uważa, że należy współpracować z innymi ludźmi, gdyż dzięki 

współpracy można osiągnąć więcej (wskazania aż 81% badanych, wska-

zania dla przeciwstawnej odpowiedzi „współpraca z innymi to na ogół mar-

nowanie czasu” – 10%)38. Mało tego – badani zwracają uwagę na to, że 

dzięki wspólnemu działaniu łatwiej jest pomóc potrzebującym, rozwiązać 

niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi bądź miasta (65%, 

dla odpowiedzi przeciwstawnej – 25% wskazań). Za interesujące możemy 

uznać zarówno to, że wzrasta liczba osób dostrzegających efektywnościo-

wy walor działania wspólnotowego (w roku 2002 było ich 50%, w 2004 

– 54%, w 2006 – 63%), ale także to, że jedna czwarta badanych uznaje, 

że ludzie tacy jak oni wspólnie nie mogą rozwiązać problemów wspólno-

ty czy potrzebujących39. W powyższych pytaniach badaczy interesowało, 

jak kwestia współpracy jest postrzegana przez badanych w sensie ogól-

nym, niemniej lepszym wskaźnikiem realnych postaw mogą być dla nas 

odpowiedzi udzielone przez respondentów na pytania szczegółowe – te  

w mniejszym stopniu nastrajają optymistycznie.

W tym samym okresie (2002–2008), kiedy to wzrastała liczba wska-

zań dotyczących akceptacji dla pracy dla wspólnoty, zmniejszała się liczba 

osób, które zadeklarowały swoją indywidualną gotowość do współdziałania 

37 Codzienna aktywność Polaków. Autoportret i obraz środowiska społecznego w latach 
1988, 1998 i 2008, CBOS, BS 134/2008. 

38 Gotowość do współpracy, CBOS, BS 44/2008.
39 Ibidem.
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na rzecz swojej społeczności lokalnej, malał odsetek ankietowanych goto-

wych do współdziałania na rzecz swojego środowiska. Jeszcze mniejsza 

liczba badanych (tu również widoczna jest tendencja spadkowa) deklaro-

wała gotowość do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej i biz-

nesowej z osobami spoza rodziny. Na jeszcze niższym poziomie utrzymuje 

się gotowość do współdziałania w sferze polityki, czyli pomagania jakiejś 

osobie spoza rodziny w zostaniu posłem, radnym. Podsumowując, jedna 

trzecia badanych (32%) nie wykazuje żadnej gotowości do współpracy 

z innymi jednostkami, a odsetek osób deklarujących taką postawę miał 

tendencję wzrostową (w badaniu w roku 2002 – 25%, 2004 – 27%, 2006 

– 30%, 2008 – 32%)40.

Do jeszcze gorszych wniosków prowadzą badania dotyczące faktycz-

nych zachowań i wykonywania nieodpłatnej pracy na rzecz wspólnoty  

i innych ludzi (swojego środowiska, kościoła, osiedla, wsi bądź miasta albo 

potrzebujących)41. Taką pracę w roku poprzedzającym badanie wykonała 

– w świetle autodeklaracji – jedna piąta badanych. Co interesujące, czyn-

nikami najsilniej wpływającymi na takie postawy były: częstsze uczest-

nictwo w praktykach religijnych i wyższe wykształcenie. Co również waż-

ne w przypadku poruszanych tu zagadnień, taką aktywność w kontekście 

grup społeczno-zawodowych często deklarowali rolnicy (39%)42. Pytaniem 

otwartym pozostaje, czy przy tendencji do zmniejszania się wśród miesz-

kańców wsi rolników43 polska wieś, na której tradycje działania wspólno-

towego sięgają głęboko, pozostanie nadal quasi-enklawą bądź zalążkiem 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Jeśli za Alexisem de Tocqueville’em przyjmiemy, że miernikiem społe-

czeństwa obywatelskiego są dla nas „tętniące życiem stowarzyszenia”, to 

miarą jego obecności wśród Polaków byłby nasz udział w organizacjach 

społecznych, samorządowych lub politycznych oraz aktywne działanie  

w nich. Wnioski z badania podejmującego ten problem nie nastrajają po-

zytywnie. Aż 89% badanych stwierdza, że nie należy do żadnej organizacji 

oraz żadnego stowarzyszenia, kolejne 4% należy, lecz nie poświęca czasu 

40 Ibidem.
41 Polacy o swojej aktywności społecznej, CBOS, BS 20/2008.
42 Ibidem.
43 Jak się żyje rolnikom, CBOS, BS 89/2008.
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na działalność. Tylko 7% badanych to osoby, które nie tylko deklarują for-

malne członkostwo w określonym podmiocie, ale dodatkowo poświęcają 

swój czas na działalność44.

Samorząd a społeczeńswo obywatelskie

W wielu miejscach wyróżnia się rozmaite funkcje społeczeństwa oby-

watelskiego, m.in. twierdzi się, że jego instytucje umacniają demokrację45. 

Stowarzyszenia, jeden z emblematów społeczeństwa obywatelskiego, 

uczą demokracji, powodują zacieśnienie więzi międzyludzkich, zwiększa-

ją poczucie przynależności jednostki do szerszych podmiotów wspólnoto-

wych, są katalizatorem wzrostu odpowiedzialności jednostek za ich własny 

los, tym samym niwelując ryzyko wyobcowania, frustracji i buntu46 przeciw 

wspólnotowym normom i wartościom. W wielu miejscach autorzy wska-

zują na różne aspekty pozytywne istnienia społeczeństwa obywatelskiego. 

Zgadzając się z tezą, że społeczeństwo obywatelskie może być nie tylko 

płaszczyzną przezwyciężenia mankamentów współczesności, stymulato-

rem rozwoju lokalnego, czynnikiem intensyfikującym efektywność lokal-

nej polityki, ale przede wszystkim mechanizmem „włączania” jednostek do 

wspólnoty, należy podkreślić, jak ważne jest to, w jaki sposób samorząd 

terytorialny w Polsce może pozytywnie wpływać na jego rozwój. 

„Niewątpliwą cechą” – pisze W. Bokajło – „społeczeństwa obywatelskie-

go jest powszechność postawy zaufania do demokratycznych instytucji 

politycznych związanych z władzą ustawodawczą (parlament), władzą wy-

konawczą (biurokracja, rząd, policja, wojsko) i władzą sądowniczą (trybu-

nał konstytucyjny, niezawisłe sądy, prokuratura), a także partii politycz- 

nych”47. Przenosząc to na grunt naszych rozważań, o władzy ustawodawczej 

mówilibyśmy w kontekście sejmiku wojewódzkiego, rady powiatu i rady 

gminy, a o władzy wykonawczej – mając na myśli odpowiednie zarządy,  

a także prezydentów, burmistrzów i wójtów. W kontekście tzw. polityki 

centralnego szczebla trudno mówić o zaufaniu do elit politycznych. W ja-

kim stopniu postulowany stan odbiega od realiów życia społecznego, mo-
44 Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny, CBOS, BS 133/2008.
45 B. Frątczak-Rudnicka, op. cit., s. 242.
46 Por. J. Kochanowicz, Trzeci sektor, źródło: www.ceo.org.pl, za: B. Frątczak-Rudnicka, 

op. cit., s. 242.
47 W. Bokajło, Społeczeństwo obywatelskie: sfera..., op. cit., s. 67.
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żemy się przekonać, analizując badania ilościowe dotyczące chociażby par-

tii politycznych w naszym kraju. Partie polityczne, które, jak pisze Elmer 

Schattschneider, stworzyły demokracje48, w Polsce notują relatywnie nikłe 

członkostwo49, nie mówiąc już o bardzo niskiej akceptacji społecznej dla 

ich działań oraz znikomej reprezentacji postulatów wyborców. Partie poli-

tyczne są tu jedynie jednym z wielu podmiotów egzemplifikujących niskie 

zaufanie do władz publicznych i ich przedstawicieli. Na samym dole drabi-

ny prestiżu społecznego sytuują się profesje związane z polityką i władzą. 

Wśród 33 różnych profesji i specjalności zawód działacza partii politycznej 

jest oceniany najgorzej, drugą pozycję od dołu zajmuje poseł na Sejm RP, 

natomiast trzecią… radny gminy. Co znamienne, następne pozycje zajmu-

ją tu minister i starosta. Sprzątaczka, referent w biurze, właściciel małego 

sklepu i robotnik niewykwalifikowany – to profesje, które badani oceniali 

lepiej niż szeroko rozumiane elity władzy50. 

Analiza stosunku Polaków do instytucji, publicznych pokazuje zarówno 

przewagę nieufności nad zaufaniem, jak i wzrost liczby instytucji, wzglę-

dem których brak zaufania przeważa nad zaufaniem51. Jak to wygląda  

w kontekście władz lokalnych? 

Ponad połowa badanych (56,4%) wskazuje, że władze lokalne cieszą 

się z ich strony małym zaufaniem, w ogóle nie ma zaufania do przed-

stawicieli samorządu terytorialnego blisko jedna piąta badanych (18%). 

Natomiast więcej niż jedna piąta respondentów deklarowała, że manda-

tariusze władzy lokalnej cieszą się ich dużym zaufaniem, zaś czterech na 

stu ma do nich pełne zaufanie (4,2%)52. To, że jedna czwarta badanych 

wierzy w intencje władztwa lokalnego, można traktować jako emblemat 

powolnego wrastania samorządu terytorialnego w społeczności oraz jego 

funkcjonalności, co moglibyśmy uznać za wskaźnik pozwalający na opty-

mizm. Zaskakuje i martwi to, że wśród najmłodszych respondentów to 

zaufanie jest najniższe. Co wydaje się ważne, swoim władzom lokalnym 
48 J.H. Aldrich, Why Parties? The Origin and Transformation of Plitical Parties in 

America, University of Chcago Press, Chcago 1995, s. 3, za: T. Szawiel, Partie polityczne  
a społeczeństwo aktywne, w: Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lo-
kalnym, pod red. M. Grabowskiej, T. Szawiela, ISP PAN, Warszawa 2000, s. 281.

49 T. Szawiel, op. cit., s. 281.
50 Prestiż zawodów, CBOS, BS 8/2009.
51 Zaufanie społeczne w latach 2002–2008, CBOS, 2008. 
52 Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny, CBOS, BS 133/2008.
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znacznie częściej ufają mieszkańcy wsi niż mieszkańcy miasta, co można 

by było łączyć z wpływem osobistej znajomości przedstawicieli władz na 

obdarzenie ich zaufaniem. 

W rozmaicie stylizowanych badaniach empirycznych samorząd lokal-

ny i jego przedstawiciele są generalnie lepiej oceniani niż instytucje tzw. 

wielkiej polityki53. Niemniej jednak gdybyśmy w kontekście tej płaszczyzny 

chcieli sformułować pewien postulat dla uczestników samorządu lokalne-

go, to dotyczyłby on takiej pracy, która zyskiwałaby akceptację społeczną, 

odzwierciedlała realne potrzeby społeczne, była wolna od negatywnych 

zjawisk, przez pryzmat których społeczeństwo widzi świat polityki.

Zaufanie może być rozumiane zarówno jako zaufanie jednostek do 

określonych statusów i instytucji, jak i jako zaufanie do innych uczestników 

społeczeństwa. Jak pokazują badania „Diagnozy Społecznej”, w przypadku 

polskiego społeczeństwa jest ono relatywnie niskie. Łatwo to zrozumieć 

poprzez pryzmat chociażby manifestacji i wystąpień różnych grup zawodo-

wych zogniskowanych na postulatach płacowych. Wobec ograniczonej puli 

środków finansowych zwycięstwo lekarzy sensu stricto oznacza niemoż-

ność podniesienia uposażeń pielęgniarek. Identyczna sytuacja występuje 

nagminnie na szczeblu lokalnym, gdzie to ograniczenie środków jest czę-

sto jeszcze bardziej widoczne. Niż demograficzny wymaga często decyzji  

o zamknięciu którejś ze szkół, budowa bądź remont drogi wymagają wy-

boru części społeczności, która będzie mogła skorzystać z lepszych wa-

runków komunikacyjnych. Stąd też gdybyśmy na tej płaszczyźnie chcieli 

zaproponować przedstawicielom samorządu określony typ działań, kon-

centrowałyby się one głównie wokół rzetelnego wypełniania określonych 

ustaw samorządowych. Oczywiście nie możemy zapominać, że radni są 

uczestnikami różnych grup społecznych, wykonują rozmaite zawody, poza 

mandatem radnego sprawują niekiedy inne funkcje społeczne, niemniej to 

właśnie interes wspólnoty powinien być tu priorytetem.

Teoretycy i praktycy społeczeństwa obywatelskiego wskazywali wie-

lokrotnie, że jego powstawanie, rozwój i trwanie są możliwe jedynie  

w sytuacji demokracji jako formy ustrojowej. Jednak sama obecność re-

53 K. Dojwa, Obraz polityki i polityków w społeczeństwie polskim, w: Człowiek wobec 
masowych zjawisk społecznych, pod. red. J. Klebaniuka, Wydawnictwo „Atut”, Wrocław 
2006, s. 105-115.
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guł i wpisanie ich do aktów normatywnych najwyższego rzędu nie ozna-

cza przeniesienia ich na grunt społeczny i zakorzeniania. Wydarzenia roku 

1989, pierwsze wolne wybory w 1990 roku, uchwalenie Konstytucji RP  

w 1997 roku, wchodząca w życie dwa lata później reforma decentralizacyj-

na czy też nasza obecność w zjednoczonej Europie, która stała się faktem 

w roku 2004, niewątpliwie tworzą podstawy i kreują pozytywne wzorce 

zarówno dla funkcjonowania demokracji, jak i kreacji społeczeństwa oby-

watelskiego. Nie możemy jednak utożsamiać zjawisk społecznych jedynie 

z funkcjonującymi rozwiązaniami, ważniejszy niekiedy wydaje się ich wa-

lor funkcjonalny. Obecnie (badania z początku 2009 roku) uważamy, że 

demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów (68%), 

niemniej większość Polaków deklaruje, że bardziej zależy im na tym, aby 

byli dobrze rządzeni (78%), nie zaś na tym, aby współuczestniczyć w rzą-

dzeniu (17%)54. Wydaje się, że w świetle powyższych danych ilościowych 

powinniśmy uznać, że zasadniczym działaniem samorządu terytorialnego 

powinno być zatem rządzenie „nieodczuwalne” z perspektywy obywatela. 

Nasuwa się tu pytanie o to, czy rzeczywiście rządzenie pozbawione waloru 

interakcyjności jest nie tyle możliwe, co raczej efektywne. Warto przypo-

mnieć, że starożytni Ateńczycy uważali, że „ten, który nie bierze udziału 

w rządzeniu, musi i tak podporządkować się decyzjom podjętym przez 

innych. Staje się zatem przedmiotem władzy, nie będąc jej podmiotem”55. 

Czy rzeczywiście współcześni Polacy chętnie podporządkowują się decy-

zjom, które, biorąc pod uwagę rozmaite kryteria, są najlepsze, natomiast 

kiedy uwzględni się argumenty wybranych grup, rodzin, kategorii społecz-

nych, stają się obarczone mankamentami? Zadaniem przedstawicieli i lide- 

rów samorządu terytorialnego staje się tu zatem efektywne, ale nie inge-

rujące, włączanie mieszkańców w proces współdecydowania, kreowanie  

z nich obywateli. 

Jest to o tyle istotne, że – ponownie, jak pokazują badania – dwie trze-

cie naszego społeczeństwa (65%) uważa, że ludzie tacy jak oni nie mają 

wpływu na sprawy w kraju, przy czym optymistycznym akcentem jest re-

latywny wzrost odsetka osób dostrzegających możliwość swego wpływu 

(w roku 1992 – 7%, 1993 – 10%, 1997 – 19%, 1999 – 11%, 2004 – 15%, 
54 Opinie o funkcjonowaniu demokracji w Polsce, CBOS, BS 20/2009.
55 R. Górski, Bez Państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu, Kraków 2007, s. 11.
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2007 – 24%, a w 2008 – 30%)56. Podobną tendencję zauważamy w przy-

padku oceny wpływu zwykłych ludzi na losy ich miasta bądź gminy. Ponad 

połowa badanych (58%) stwierdza, że nie ma wpływu na sprawy dzieją-

ce się w ich społeczności lokalnej, niemniej taki wpływ deklaruje czterech  

z dziesięciu badanych (39%). Poczuciu wpływu na sprawy lokalne sprzyja 

wyższy poziom wykształcenia i młodszy wiek, natomiast nie ma tu wyraź-

nych różnic opinii ze względu na wielkość zamieszkiwanej miejscowości57. 

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

spowodował wzrost znaczenia informacji oraz systemów informacyjnych 

praktycznie we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej i społecz-

nej. Jednak jeśli chodzi o rozwój elektronicznej administracji zapewniającej 

możliwość współdziałania organizacji publicznych z otoczeniem w zakresie 

przekazywania informacji w formie elektronicznej, to proces ten przebiega 

powoli, mało tego, „nowe środki wykorzystujące środki elektronicznego 

przekazu ciągle jeszcze są słabo rozwinięte w sektorze publicznym”58. Jest 

to o tyle istotne, że systematycznie ulega rozszerzeniu korzystanie przez 

Polaków z nowoczesnych technologii i Internetu59, stąd też ta płaszczyzna 

komunikacji na linii obywatel – władze samorządowe powinna być postrze-

gana jako przyszłościowa i istotna. Wszak „żeby jakiś proces decyzyjny 

można było nazwać partycypacją społeczną, wymagane jest systematycz-

ne i bezpłatne przekazywanie wyczerpującej informacji zainteresowanym 

osobom i grupom społecznym”60. 

Oczywiście powyższe kwestie nie wyczerpują problemu. Dzisiejsze roz-

wiązania legislacyjne dają samorządom terytorialnym szerokie możliwości 

kreowania kapitału społecznego mieszkańców. To w dużej mierze od elit 

samorządowych zależy, czy w danej społeczności w miejsce konfliktu po-

jawi się consensus, kooperacja w miejsce strategii zero-jedynkowej, ozna-

czającej wygraną jednego podmiotu kosztem innego. W świetle deklaracji 

badanych kontrowersyjne może się wydawać współdecydowanie obywa-
56 Czy obywatele mają wpływ na sprawy publiczne, CBOS, BS 15/2008.
57 Ibidem.
58 W. Zaremba, Elektroniczna komunikacja urzędów gmin z otoczeniem, w: Samorząd 

terytorialny w Europie, op. cit., s. 53.
59 Por. K. Dojwa, Rola i znaczenie Internetu w budowaniu w Polsce społeczeństwa 

wiedzy. Ujęcie socjologiczne, tekst złożony do druku (2009), do książki pod red. J. Macie-
jewskiego, W. Horynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

60 R. Górski, op. cit., s. 113.
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teli zamiast podporządkowania władzy, niemniej zdajemy sobie sprawę, 

że deklaracje respondentów nie zawsze pokrywają się z faktycznymi chę-

ciami. Oczywiście ważną kwestią jest rozwój nowoczesnych form komu-

nikacji, który ułatwia „interakcyjność” lokalnych elit samorządowych oraz 

mieszkańców. 

Zakończenie 

Jeśli chodzi o formalne ramy funkcjonowania samorządu terytorialnego 

w Polsce, to wydają się być one relatywnie bogate61, nowoczesne i stwarza-

jące możliwości do włączania obywateli w proces decyzyjny. Same rozwią-

zania instytucjonalne nie wystarczają, stąd też „zamiast formalnych ram  

i wrzucania raz na jakiś czas karty do głosowania do urny zwolennicy de-

mokracji uczestniczącej postulują jako wartości aktywność, udział w sto-

warzyszeniach, zgromadzeniach, instytucjach niesformalizowanych, klu-

bach czy ruchach społecznych (…)”62. Oczywiście możemy przyjąć, że owe 

„pierwiastki obywatelskości” zasiane głęboko w historii naszego społeczeń-

stwa i poddane pozytywnym wpływom zewnętrznym przyniosą konkretne 

efekty. Nie tylko co dziesiąty z nas będzie działał w organizacji pozarządo-

wej, niespełna co dwudziesty stanie się członkiem związku zawodowego, 

niespełna co drugi będzie uczestniczył w wyborach. Nie tylko w deklara-

cjach będziemy akceptować działania dla wspólnoty, ale realnie będziemy 

się włączać w jej życie. Będziemy akceptować nasze władze nie tylko dla-

tego, że sami je wykreowaliśmy, ale także dlatego, że realizują one na-

sze postulaty. Przykłady można tu oczywiście mnożyć. Pytaniem otwartym 

pozostaje, czy bez realnej chęci, zaangażowania i pracy tych, którzy dziś  

w swych społecznościach lokalnych zajmują najwyższe pozycje i w dyskur-

sie naukowym określani są mianem elit lokalnych, jest to możliwe? 

61 K. Zublewicz, Pozycja ustrojowa wspólnot lokalnych, w: Samorząd lokalny – dobro 
publiczne, op. cit., s. 80-81.

62 P. Witkowski, op. cit., s. 96.
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Patryk Węgierkiewicz
STOWARZYSZENIE FUNDAMENTY SILNEGO PAŃSTWA

Potencjał sołtysa w tworzeniu 
społeczeństwa obywatelskiego 
na wsi polskiej

Projekt „Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeń-

stwo obywatelskie na wsi” zakładał przeprowadzenie ogólnopolskiego  

i reprezentatywnego badania opinii mieszkańców gmin wiejskich na te-

mat instytucji sołtysa. W ramach niego wykonano 1000 wywiadów an-

kietowych z mieszkańcami wsi oraz 20 wywiadów pogłębionych z sołty-

sami w wylosowanych dziesięciu gminach w całym kraju. Były to gminy: 

Bierzwnik, Cewice, Giżycko, Jankowice Wielkie, Lipniki, Mniszków, Perzów, 

Świątki, Sypniewo oraz Zduńska Wola.

Problemy i narzędzia badawcze wykorzystane w projekcie zostały 

opracowane przez ekspertów ze Stowarzyszenia Fundamenty Silnego 

Państwa, natomiast samą realizację badania zlecono Zakładowi Badań 

Naukowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, który jest jednost-

ką specjalizującą się w badaniach naukowych.

Po analizie wyników ukazał nam się obraz tego, co społeczność wiej-

ska wie i sądzi o funkcji sołtysa i jakie są konsekwencje takiego jej sto-

sunku do tej najstarszej instytucji państwowej w naszym kraju.

Z naszych badań wynika, iż sołtys jest bardzo rozpoznawalną oso-

bą w lokalnych społecznościach wiejskich. Ponad 90% mieszkańców 

wsi wie, gdzie mieszka ich sołtys, a blisko 90% z nich zna swojego 

sołtysa nawet z imienia i nazwiska. Dodając do tego fakt, iż blisko 

70% badanych jest ogólnie zadowolonych z działalności swojego soł-

tysa, możemy mówić o dużym autorytecie, jaki ma on w swym śro-

dowisku, co dobitnie potwierdza, że posiada on podstawowe atrybu-

ty stania się kluczowym członkiem lokalnej elity kształtującej życie 

społeczne.
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Wykres 1. 
Czy wie Pan/Pani 
gdzie w sołectwie 
mieszka sołtys

Wykres 2. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z działalności sołtysa  
w Pana/Pani sołectwie?

Patryk W
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Niestety, z uwagi na działania, które są na dzień dzisiejszy kojarzone  

z sołtysem, nie ma on jeszcze możliwości bycia jednym z głównych czynni-

ków integrujących mieszkańców oraz stymulowania ich do działań prooby-

watelskich. Ponad połowa respondentów uważa, że sołtys głównie zbiera 

podatki, dba o to, by we wsi nie leżały śmieci i drogi były bez dziur. Trochę 

ponad 20% z nich twierdzi, iż sołtys dba o dobro mieszkańców i wsi – nie 

potrafią jednak tego doprecyzować. Niepokoi fakt, iż blisko jedna trzecia 

respondentów nie ma pomysłu na to, czym jeszcze mógłby zajmować się 

sołtys oprócz zbierania podatków lub dbania o czystość.
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Brak pomysłu na instytucję sołtysa może być wytłumaczeniem tego, 

dlaczego ponad połowa mieszkańców wsi nie brała nigdy udziału w zebra-

niu wiejskim (będącym jedynym w Polsce przykładem demokracji bez-

pośredniej), na którym wybierany jest sołtys. Takie same przyczyny ma 

zapewne fakt, iż tylko jedna czwarta badanych miała jakąś sprawę do 

sołtysa. Nawet wśród badanych, którzy zwracali się do sołtysa z jakimś 

problemem, przeważały osoby chcące porozmawiać o wcześniej już wyka-

zanych sprawach kojarzonych z sołtysem, takich jak podatki lub infrastruk-

tura wsi. Nie dziwi zatem, że odsetek osób uczestniczących w inicjatywach 

organizowanych przez sołtysa ledwo przekracza 20% mieszkańców wsi.

Wykres 3. Czy brał/a Pan/Pani 
kiedyś udział w zebraniu 
wiejskim?

Istotnym jest także fakt, iż mieszkaniec wsi w Polsce w swym cyklu 

życia w dużej mierze nie przekracza granic swojej gminy. Świadczy to 

m.in. o przywiązaniu do miejsca zamieszkania. Zdecydowana większość 

respondentów zamieszkuje w jednym miejscu od ponad 21 lat. Społecz-

ność wiejską cechuje wysoki odsetek osób nieposiadających pracy – po-

nad 60%. W tej grupie są zarówno osoby na rencie, emeryturze oraz 

bezrobotni, którzy jeszcze bardziej są przywiązani do swojego miejsca 

Patryk W
ęgierkiew

icz



117

Wykres 4. Jak dawno 
Pan/Pani mieszka 
w obecnym miejscu 
zamieszkania?

Wykres 5. Gdzie Pan/Pani 
pracuje?

zamieszkania z powodów ekonomicznych. Nie bez znaczenia jest też 

fakt, iż nawet jeżeli mieszkańcy wsi mają pracę, wykonują ją w większo-

ści na terenie swojej gminy.
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Widzimy zatem obraz społeczności wiejskiej, która pracuje, żyje i umie-

ra w swojej wsi. Prawie każdy jej reprezentant zna sołtysa i wie, jak go 

znaleźć, jeżeli wyniknie taka potrzeba, co sprawia, iż sołtys jest ważną 

postacią w życiu mieszkańców wsi w Polsce. Mimo to, z uwagi na działania, 

które są głównie kojarzone z funkcjonowaniem sołectwa, sołtys obecnie 

ma bardzo ograniczony wpływ na życie w społecznościach lokalnych.

Istnieje więc ogromny i – niestety – praktycznie niewykorzystany po-

tencjał w instytucji sołtysa jako animatora życia społecznego, a co za tym 

idzie, głównego czynnika pobudzającego społeczeństwo obywatelskie na 

wsi polskiej. Przecież zamiast zbierania podatków mógłby aktywnie skła-

niać ludzi do tego, aby uczestniczyli w wyborach na każdym szczeblu. Dba-

łość o to, żeby przystanek autobusowy miał wiatę, a latarnia przy drodze 

się świeciła jest niewątpliwie elementem troski o ogólne dobro wsi, ale 

przecież zachęcenie mieszkańców do wspólnej organizacji pikniku, ogniska 

czy festynu zapewne wpłynęłoby bardziej na poziom życia danej społecz-

ności lokalnej. Właśnie dzięki takim wspólnym działaniom ludzie zaczynają 

myśleć o swoich sąsiadach, wsi czy też gminie w kategoriach „my”, a nie 

„oni”.

Przeprowadzone przez nas badania wykazują, że mieszkańcy wsi nie 

mają pomysłu na to, jak zmienić obecny stan rzeczy, dlatego jestem prze-

konany, że taki plan przekształcenia roli sołtysa na wsi powinien zostać 

przygotowany przez samorządowców różnych szczebli i być poparty dal-

szymi badaniami i konsultacjami społecznymi realizowanymi przez jed-

nostki badawcze.
Patryk W
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Ireneusz Niewiarowski
KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW

Budowanie samorządu 
pomocniczego w Polsce

W 2006 roku współorganizowaliśmy w Komornikach koło Poznania 

konferencję poświęconą samorządowi pomocniczemu pt. „Samorząd po-

mocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a postnowoczesnością”. Było to  

w zasadzie swoiste forum wymiany poglądów i doświadczeń samorządow-

ców w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie 

Fundamenty Silnego Państwa. Konferencja, badania i publikacja uzyska-

ły dobre recenzje. Jednym z wniosków, który wypłynął podczas dyskusji  

w Komornikach, była potrzeba przeprowadzenia badania na próbie ogól-

nokrajowej. To się udało, dziękuję współpartnerom przedsięwzięcia: Sto-

warzyszeniu Fundamenty Silnego Państwa i Instytutowi Zachodniemu. Ba-

dania pokazują kondycję instytucji sołtysa i sołectwa, a w pewien sposób 

kondycję obywatelską wsi.

Mamy obraz instytucji sołtysa cieszącej się dużym autorytetem, o której 

wieś wie dużo, a jednocześnie, z powodu dużej bierności wsi, niedostatecz-

nie wykorzystanej dla dobra mieszkańców.

Czułem to już w roku 1991, inicjując powstanie Stowarzyszeń Sołtysów 

właśnie po to, by budzić aktywność wsi, by zmieniać instytucję sołtysa  

w ten sposób, aby dobrze służyła w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

Na tej drodze były sukcesy, ale wydaje się, że potrzeby działań na rzecz 

wsi, rozumianej jako ogół mieszkańców, wzrastają, a nie maleją. Dziś 

mamy wiele narzędzi służących aktywizowaniu wsi, ale brak koordynacji 

tych działań, wieś jest często bierna, prawo niewystarczająco przyjazne. 

Naturalnie, że w obszarze moich zainteresowań jest także stanowienie 

prawa. Podobnie jak inni członkowie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

uważam, że aktualne przepisy prawne określające możliwości działania so-

łectwa, sołtysa są niewystarczające. Nie zmienia tej oceny ogromny suk-

ces legislacyjny – myślę tu o Ustawie o funduszu sołeckim. Będziemy pra-
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cować nad dalszymi propozycjami legislacyjnymi wzmacniającymi obszary 

wiejskie. Potrzeba więc z jednej strony zmian legislacyjnych, z drugiej – 

dobrej koordynacji już istniejących narzędzi. Warto w tym miejscu zauwa-

żyć, że obecnie obowiązujące prawo, np. ustawa o samorządzie gminnym, 

dopuszcza możliwość przekazywania sołectwu zadań zwiększających jego 

samodzielność, ale nie jest to w pełni wykorzystywane.

Zapewne przyczyną jest „centralistyczne” myślenie w gminie, niewiedza 

o skutecznym, najbardziej służącym mieszkańcom zarządzaniu, ale też 

brak aktywności i brak ukształtowanych, nowoczesnych liderów wiejskich. 

Na całość kładzie się cieniem mentalność odziedziczona z przeszłości, że 

„dobry pan” (wójt, prezes, wojewoda itp.) za nas załatwi, rozwiąże itd. Po-

stawa rodząca rzesze sfrustrowanych i tysiące problemów.

Aktualnie pracujemy w parlamencie nad ustawą umożliwiającą, na 

mocy prawa, zasiadanie przewodniczących jednostek pomocniczych w ko-

misjach wyborczych i referendalnych. Senat przegłosował tę ustawę, teraz 

czeka nas debata w Sejmie. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta, to niewąt-

pliwie wzmocni autorytet sołtysa, a przecież potrzebny jest on każdemu 

liderowi.

Drugi przykład to ustawa, którą w najbliższym czasie wniesiemy do la-

ski marszałkowskiej, dotyczycząca tzw. bezpośredniej sprzedaży płodów 

i przetworów rolnych w gospodarstwie. Ustawa ta już na starcie będzie 

służyła co najmniej kilkudziesięciu tysiącom gospodarstw, wzmocni je,  

a pośrednio również wieś.

Wracając do głównej myśli, trzeba tu zadać pytanie: Co stoi na prze-

szkodzie rozwojowi wsi?

Czy skutecznie wykorzystujemy programy i przyznane w ich ramach 

środki i co oznacza „skutecznie”? Czy stuprocentowe wykorzystanie środ-

ków jest wystarczające? Moim zdaniem w wielu przypadkach to nie wy-

starcza. Przyznane środki trzeba mnożyć, a w przypadku pomocy dla 

wspólnoty wiejskiej winny one budować kapitał społeczny, dumę z osiąg- 

nięć i stawania się prawdziwymi gospodarzami.

Niech przykładem do tej tezy będzie Program Odnowy i Rozwoju Wsi 

(nie mylić z metodą odnowy wsi – zbieżność nazwy). Są to środki unijne, 

które można uzyskać dla wsi przez gminę z Urzędu Marszałkowskiego. 

Ireneusz N
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Ten program przynosi wiele dobrych, punktowych inwestycji, ale realizo-

wanych przez „dobrego pana” bez dostatecznego udziału mieszkańców. 

Oczywiście nieco upraszczam ten obraz, ale wymogi, np. plan rozwoju 

miejscowości, które miały aktywizować i budować więzi między mieszkań-

cami, są często traktowane jako formalny papier, a nie proces nieodzowny 

dla osiągnięcia pełnego sukcesu. Przykład z innego obszaru: Kilka lat temu 

ustawodawca zmuszał gminy, aby doprowadziły do uchwalenia statutów 

sołectw odzwierciedlających stan rzeczywisty wsi, które przecież często 

bardzo się różnią. Operacja się nie udała, raczej „odfajkowano” sprawę  

i przepisywano statut ramowy, który dziś nie służy dobrze wsi. Oczywiście 

są chlubne wyjątki, ale na ich tle widać szarą rzeczywistość.

Zagrożeniem dla wsi jest zapominanie o czynnikach kreślących jej toż-

samość: tradycję, zwyczaje, relacje międzypokoleniowe… Innymi słowy – 

o odwiecznych cechach charakterystycznych dla polskiej wsi.

Wbrew ogłoszonym kiedyś tezom powrót do tradycji nie jest oznaką 

uwsteczniania czy stagnacji. Wręcz przeciwnie, pozwala odróżnić wieś od 

miasta i, co najistotniejsze, zachowuje jej odrębność.

Według mnie właściwe funkcjonowanie wsi powinno wzmacniać do-

bre prawo, ale też tradycje, dobre praktyki i umiejętności liderów wiej-

skich. W dzisiejszych czasach owe umiejętności odgrywają znaczącą rolę,  

a w przyszłości będą decydujące. Bez dobrych liderów, prawa i odpowied-

nich wsparć nie zdołamy podnieść jakości życia na wsi, a bez tradycji, 

ochrony krajobrazu i architektury nie obronimy tożsamości wsi.

Wracając do rozwiązań prawnych, trzeba wspomnieć o „starym” po-

stulacie KSS o nadaniu osobowości prawnej sołectwu. Jej brak utrudnia 

funkcjonowanie sołectwa, ograniczając np. występowanie o różne środki. 

Sołtysi mówią o tym dość często. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ustawa 

matka – Konstytucja – określa gminę jako jednostkę podstawową ustro-

ju samorządowego kraju, a sołectwo sytuuje jako jednostkę pomocniczą. 

Zmiana taka jest zatem niemożliwa. Trzeba czynić wszystko, żeby wzmac-

niać prawnie i finansowo sołectwo, nie zapominając o Konstytucji.

Zastanawiamy się nad kondycją polskiej wsi. Powszechnie wiadomo, 

że nad szeroko rozumianą wsią czyhają liczne zagrożenia spowodowane 

głównie przemianami cywilizacyjnymi, postępującymi szybko w naszym 
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kraju. Polska, podobnie jak inne kraje starego kontynentu, boryka się  

z problemem starzenia się społeczeństwa. Jakość wykształcenia pozosta-

wia wiele do życzenia. Pomimo iż skolaryzacja wsi wzrasta w porównaniu 

do ubiegłych lat, to jednak nadal jest znacznie niższa niż w mieście. Najle-

piej wykształceni coraz częściej emigrują do miast, a nawet poza granice 

kraju. Dotkliwy brak przedszkoli pogłębia przepaść w równym dostępie do 

edukacji. Obserwuję jeszcze inne, dotychczas znane w miastach, zjawi-

sko, a mianowicie atomizację społeczeństwa. Oznacza to pierwszy krok do 

utraty tożsamości wsi. Inne przykłady to działania degradujące krajobraz 

czy przestrzeń.

Zauważam ponadto postawę i chęć przeobrażania wsi w małe mie-

ściny czy wręcz miasta. Zupełnie niepotrzebnie i, na szczęście, coraz 

rzadziej. Odbiera się w ten sposób szanse na prawdziwy rozwój tej spo-

łeczności. W efekcie nierozsądnych działań może nastąpić wyludnienie, 

zatracenie charakteru wsi. To ewidentnie mroczna wizja przyszłości wsi, 

ale jest też ta jaśniejsza, objawiająca się w postaci szans na dalszy 

jej rozwój i obronę tożsamości. Przede wszystkim w postaci potencja-

łu drzemiącego w jej mieszkańcach. Moim zdaniem opieranie swoich 

działań na tradycyjnie pojmowanym systemie wartości, poczucie odpo-

wiedzialności za rodzinę, podtrzymywanie więzi pokoleniowych i wspól-

ne działanie to niewątpliwie atuty wsi. W nich tkwi jej siła. Natomiast 

przyszłość wsi upatruję w tworzeniu systemów podnoszenia aktywiza-

cji społeczności wiejskiej, abstrahując od typowych jej walorów, takich 

jak: czystość powietrza, kontakt z naturą, otaczająca przyroda. Z bie-

giem lat staje się to coraz ważniejsze.

Warto zaznaczyć, że zagrożenia, o których wcześniej wspomniałem, nie 

były specyfiką polskiego regionu. Pojawiły się znacznie wcześniej w Euro-

pie Zachodniej, w starej Unii Europejskiej. Poczyniły znaczne spustoszenia, 

których my w takim stopniu nie musimy się obawiać. Na podstawie do-

świadczeń innych państw (Niemiec, Austrii) pojawił się dobrze nam znany 

Ruch Odnowy Wsi. Wymyślono metodę, którą w Polsce po raz pierwszy 

zastosował Ryszard Wilczyński. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, czer-

piąc z doświadczenia i tradycji Wielkopolskiej pracy organicznej, wspiera 

to działanie.

Ireneusz N
iew

iarow
ski



125

Niewątpliwie akcesja Polski w struktury Unii Europejskiej zdecydowanie 

zwiększyła szanse na rozwój, przede wszystkim przez przyznanie fundu-

szy. Warto tutaj wspomnieć o narzędziach, które pojawiły się przed wej-

ściem, a szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, np. Leader+, metoda 

odnowy wsi przez różne fundusze przeznaczone na infrastrukturę, kapitał 

ludzki, przedsiębiorczość itd.

Problem polega często na traktowaniu pozyskanych środków finanso-

wych jako punktowych inwestycji, czyli mających za zadanie tylko pokrycie 

wydatków realizacji konkretnego celu, skoncentrowanie się na działaniu tu 

i teraz, bez wybiegania w przyszłość i refleksji nad sposobem ich pomno-

żenia. Należy zdać sobie sprawę, że pieniądze płynące szerokim strumie-

niem z UE nie będą wieczne i o takiej wartości. Sami musimy nauczyć się 

tworzyć fundusze poprzez aktywne postawy i budowę kapitału społecz-

nego. Nie możemy w nieskończoność oglądać się tylko na matkę Unię  

w roszczeniowej postawie typowej dla polskiej mentalności (oczywiście nale-

ży wszystkie możliwości zdobywania środków wykorzystać). Inwestowanie  

w kapitał społeczny i umiejętność wspólnego działania wydaje się najbar-

dziej skuteczną metodą podźwignięcia wsi. Tymczasem wdrażanie unij-

nych programów przeważnie nie wspiera wsi w jej społecznym wymiarze.

Przyczyna tkwi, po pierwsze, w panice, że nie wykorzystamy w stu pro-

centach środków europejskich (o co nie trudno w tego typu programach), 

a po drugie – w przekonaniu, że należy pomagać biednym zamiast ak-

tywnym. Nie ulega wątpliwości, że wsparcia szczególnie potrzebują naj-

biedniejsi, ale nie można lekceważyć tych, którzy wykazują chęć działania 

i rzeczywiście pragną coś konkretnego zrobić. W rezultacie to właśnie ich 

aktywność może stać się wzorem godnym do naśladowania.

Istnieją już instrumenty, które pomagają nam w zbudowaniu społe-

czeństwa obywatelskiego – przede wszystkim wspomniany fundusz so-

łecki. Postulowaliśmy jego powołanie od dawna i cieszę się, że tak liczna 

rzesza sołtysów i rad gmin wdrożyła propozycje Platformy Obywatelskiej  

w życie. Otóż: 47,83% gmin podjęło uchwałę o wprowadzeniu funduszu 

sołeckiego, zaś 26,82% przeciwnie. Natomiast 25,35% rad gmin nie pod-

jęło żadnej decyzji, co faktycznie oznacza niezrealizowanie ustawy parla-

mentarnej. Korzystając z okazji, chciałbym wymienić dwóch rekordzistów 
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we wprowadzeniu funduszu: województwo podkarpackie (76% gmin) 

i opolskie (64% gmin). Najgorzej wypadło województwo mazowieckie 

(34% gmin). W jakim kierunku decyzje ewoluują, przekonamy się nieba-

wem, bowiem już w marcu 2010 roku rady gmin ponownie będą decydo-

wać o funduszu sołeckim na rok 2011.

Na przykładzie badań i projektu Komorniki 2006 można zaobserwować 

zachodzące pozytywne zmiany. W roku 2009 powstał fundusz sołecki, po-

nadto zmieniły się przepisy dla instytucji trzeciego sektora umożliwiające 

m.in. przeznaczenie 1% podatku od swoich dochodów na dowolną instytu-

cję pożytku publicznego. Przyczyniło się to w znacznej mierze do powięk-

szenia funduszy tychże instytucji i przeznaczenia pieniędzy na szczytne 

cele. Nieporównywalnie więcej tego typu organizacji jest w miastach, ale 

ewidentnie ta forma społecznej aktywności cieszy się coraz większym po-

wodzeniem najmniejszych lokalnych wspólnot.

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na kwestię postrzegania odnowy wsi 

jako metody działania z takim powodzeniem zastosowanej na Opolszczyź-

nie. Niestety, stosują tę metodę tylko trzy – cztery województwa, głównie 

opolskie i śląskie. Naturalnie pojawia się pytanie, co z pozostałymi woje-

wództwami. Mam nadzieję, że wszystkie województwa przyjmą progra-

my odnowy wsi, postanowią budować strategię rozwoju tych obszarów. 

Rozwój poprzez określenie celów, koordynację narzędzi i uspołecznienie 

tego procesu pozwoli efektywnie wykorzystać zarówno różne zasoby, jak 

i środki pomocowe.

Kolejnym instrumentem jest europejski program Leader+. Duży, zna-

ny, który wspomoże i jednocześnie wpłynie na poprawę krajowej współ-

pracy na większych obszarach, jak gmina. Chciałbym podkreślić, iż od  

20 lat możemy się pochwalić gminami pionierami, które prowadziły i wciąż 

prowadzą działania oparte na własnych programach, nie tylko środkach 

unijnych.

Uważam, że powinniśmy już zacząć przygotowywać się do nowego bu-

dżetu Unii w 2014–2020 i wspólnymi siłami próbować go zmienić. Z dwóch 

powodów. Pierwszy to umożliwienie wsparcia oddolnych działań w więk-

szym stopniu niż dotychczas. Drugi to doprowadzenie za pomocą odpo-

wiednich przepisów do przesunięcia finansów w ramach europejskich fun-
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duszy do obszarów najbardziej potrzebujących. Przykładem jest Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który przeznacza się niemałą pulę.

Statystyki ukazują niepokojące zjawiska, jak choćby malejące zaintere-

sowanie poszczególnych jednostek podejmowaniem wspólnych działań na 

rzecz mieszkańców. Niemniej jednak obecnie społeczność lokalna w więk-

szym stopniu niż w przeszłości zaczyna interesować się sprawami bezpo-

średnio jej dotyczącymi. Coraz szersze grono osób zdobywa wiedzę na te-

mat odpowiednich programów i możliwości, które są oferowane. Częściej 

niż kiedyś wyłaniają się z tłumu ambitne jednostki, bardzo dobrze meryto-

rycznie przygotowane, które chętnie podejmują społeczne działania i wy-

chodzą z inicjatywą tworzenia ciekawych programów wiejskich.

W najbliższej przyszłości zwłaszcza sołectwa powinny skoncentrować 

się na budowaniu tożsamości wsi, rozwoju infrastruktury, ale też walo-

ryzacji krajobrazu i architektury. Znacznie upraszczając, można rzec, że 

należy skupić się na podnoszeniu jakości życia. Równolegle należy po-

myśleć nad stworzeniem nowych miejsc pracy niekoniecznie związanych  

z rolnictwem.

Nadal nurtuje mnie fakt, iż niektóre sołectwa pomimo możliwości  

i szans, często z nich nie korzystają. Warto myśleć, jak można byłoby te 

postawy zmienić. W zmienianiu postaw, przyzwyczajeń nieoceniona pozo-

staje oświata. Trzeba zadbać o wykształcenie młodych pokoleń. Wierzę, że 

inwestycja w kapitał ludzki przyniesie w przyszłości owocne plony.

Ważne jest stworzenie powszechnego dostępu do informacji w najtań-

szej i najbardziej nowoczesnej formie, tj. do Internetu. Wybiegając nieco 

w przyszłość, powinna zostać utworzona platforma informacyjna, inaczej 

ujmując – forum wymiany informacji, doświadczeń. Miejsce, gdzie łatwo 

można by nawiązać kontakt z ekspertami, zaadaptować dobre decyzje czy 

propozycje rozwiązań bieżących problemów. Potrzeba nam zaznajamiania 

się z dobrymi praktykami itp., umiejętnego wykorzystania nowych techno-

logii informatycznych. Na poziomie technicznym stworzenie sieci informa-

tycznych nie stanowi najmniejszego problemu. Prawdziwą przeszkodą jest 

zmiana nastawienia i zmiana mentalności.

Zmiana mentalności społeczeństwa, liderów i decydentów stanowi naj-

większe wyzwanie na najbliższe lata. Trzeba będzie stworzyć systemy 
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wspierające oddolne działania, pobudzające aktywność. W mojej opinii po-

winniśmy się starać, by wszystkie województwa miały własne, regionalne 

programy odnowy wsi, strategie. Mam świadomość, że określenie strategii 

rozwoju obszarów wiejskich to na razie dla wielu jednostek pomocniczych 

wyższy stopień wtajemniczenia.

Stawiane wymagania dotyczą wszystkich szczebli administracji rządo-

wej i samorządowej. Nacisk na doskonalenie istniejących narzędzi, rozwią-

zań, koordynację postępów oraz na podejmowanie nowatorskich działań, 

kształcenie najmłodszych pokoleń, powszechna wymiana dobrych praktyk 

z pewnością przybliży samorządy do utworzenia optymalnego modelu wsi. 

Dążmy do tego, aby polska wieś zachowała swoją tożsamość i specyfi-

kę oraz pozostała miejscem przestrzegania praw natury, krajobrazu i nie-

znacznej ingerencji człowieka w przestrzeń i architekturę, słowem – posza-

nowania dziedzictwa.

Ogromnie ważne jest sukcesywne podnoszenie jakości życia lokalnej 

wspólnoty oraz zachęcanie do społecznej aktywności wszystkich jej miesz-

kańców także przy pomocy stanowionego prawa. Niech przestrogą bę-

dzie wymieniony wcześniej przykład Suchego Lasu, w którym napływowa 

społeczność nie zintegrowała się z rdzennymi mieszkańcami i, co gorsza, 

nie miała takiego zamiaru. To zjawisko nieintegrowania się przybyszy  

z miasta z miejscową ludnością należy zmienić. Integracja daje bowiem 

siłę i bogactwo danej wsi. Być może odpowiednie programy dopomogą  

w nawiązywaniu bliskich więzi dla dobra wspólnoty. Nie ulega wątpliwości, 

że należy zapewnić mieszkańcom wsi dostęp do miasta, ale i na zasadzie 

sprzężenia zwrotnego – zachęcać „miastowych” do odwiedzania pobliskich 

terenów wiejskich. Natomiast w skali całego kraju wszyscy powinniśmy 

nabyć umiejętność współpracy, bo ta zawsze buduje, a nie niszczy.

Ze swojej strony i w imieniu Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów obie-

cuję, że poczynimy wszelkie starania na rzecz poprawienia warunków ży-

cia najmniejszych społeczności, ale przede wszystkim zrobimy, co w na-

szej mocy, by wieś wsią pozostała.

Ireneusz N
iew

iarow
ski



129

Edward Trojanowski
ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH RP

Budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego  
– doświadczenia własne

Dwudziestolecie istnienia odrodzonego samorządu terytorialnego skła-

nia do licznych podsumowań funkcjonowania samorządności w Polsce, 

oceny dokonań, analizy sukcesów i porażek oraz pochwał za to, co się  

w tym czasie udało, a co wciąż wymaga usprawnienia.

W związku z powyższym zrodziła się we mnie potrzeba podzielenia się 

swoimi wnioskami, a przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem z za-

kresu szeroko rozumianej samorządności lokalnej.

Moje pierwsze doświadczenia samorządowe sięgają początku lat dzie-

więćdziesiątych XX wieku, okresu, w którym samorząd terytorialny dopie-

ro się odradzał po kilkudziesięcioletnim okresie nieistnienia. Punktem star-

towym w mojej karierze samorządowej było przyjęcie propozycji wzięcia 

udziału w konkursie na wójta gminy Skrzeszew. Sytuacja przedstawiała się 

o tyle ciekawie, że gmina (wówczas nazywała się Skrzeszew, dziś Wieli-

szew) miała już wójta wybranego w pierwszych wyborach samorządowych 

w czerwcu 1990 roku. Jednak po trzech miesiącach złożył on rezygnację 

z powodu niemożności pogodzenia obowiązków wynikających z prowa-

dzenia działalności ogrodniczej z obowiązkami związanymi z zarządzaniem 

gminą. W związku z zaistniałą sytuacją od radnych usłyszałem wyjaśnie-

nie, że mieszkańcom potrzeba profesjonalisty, można wręcz rzec – mena-

dżera, efektywnie zarządzającego gminą, kogoś, kto potrafiłby umiejęt-

nie poruszać się po nowym, jakże odmiennym od poprzedniego, ustroju.  

W konsekwencji wkrótce zostałem wójtem i pełniłem tę funkcję przez 

szesnaście lat.

Korzystając z okazji, chciałbym w tymże artykule przybliżyć również hi-

storię polskiej samorządności po 1989 roku i jej dalszy rozwój aż po dzień 

dzisiejszy.
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W przyszłym roku minie dwadzieścia lat od momentu wprowadzenia re-

formy samorządowej. Wtedy to właśnie – dokładnie 8 marca 1990 roku 

– Sejm przegłosował ustawę o samorządzie terytorialnym, doprowadzając 

tym samym do odrodzenia samorządu terytorialnego po prawie czterdziestu 

latach nieistnienia. Nie sposób poważnie dyskutować o samorządzie lokal-

nym bez wzięcia pod uwagę ważnej roli gmin, bowiem integralną częścią 

samorządu terytorialnego są przede wszystkim gminy i jednostki pomocni-

cze gmin, czyli sołectwa. Należy przyznać, że pomysł przywrócenia sołectw  

w ustawie z 8 marca (jako jednostek pomocniczych) zaczerpnięto z poprzed-

niego systemu. Ponadto w wyniku nowej ustawy gmina otrzymała to, co 

najważniejsze, a raczej najbardziej jej potrzebne, czyli samodzielność ma-

jątkową. Innymi słowy – niezbędne własne środki finansowe oraz nierucho-

mości na realizację własnych zadań i postawionych celów. Warto podkreślić, 

że właśnie ta samodzielność majątkowa i finansowa stanowi pierwszą tak 

znaczącą dla gmin różnicę w porównaniu z sytuacją minionego systemu.

Reforma przyniosła również inne zmiany. Te najtrudniejsze do wprowa-

dzenia, a mianowicie zmiany w mentalności mieszkańców. Pamiętam, że 

po objęciu urzędu pierwszym zadaniem, jakie sobie wyznaczyłem, było 

przeprowadzenie wyborów sołeckich. Uczestniczyłem we wszystkich zebra-

niach wiejskich, na których odbywały się wybory sołtysów i rad sołeckich. 

Objaśniałem, na czym polegają zmiany ustrojowe wprowadzane nową 

ustawą o samorządzie oraz czego mieszkańcy tej najmniejszej wspólnoty 

samorządowej oczekują po tym, jak już nastąpiła zmiana systemu. Od-

czuwało się potrzebę stworzenia czegoś nowego, przeprowadzenia zmian, 

nawet radykalnych. Ludzie pragnęli uzyskać realny wpływ na decydowanie 

o ich sprawach w najbliższym otoczeniu i rozwiązywanie problemów, z któ-

rymi borykali się każdego dnia. Podświadomie wyczuwano, że nadchodzi 

nowa era, choć nie potrafiono jej zdefiniować.

Moim zdaniem jedynie część polityków w parlamencie wiedziała do koń-

ca, w jakim kierunku zmierzają zmiany i czym ma się stać w przyszłości 

ów ustanowiony samorząd terytorialny. Przeciętny mieszkaniec wsi nie po-

siadał na ten temat wiedzy i z lekką ekscytacją, ale i niepokojem oczeki-

wał, co też ta nowa reforma przyniesie, przede wszystkim przeciętnemu 

Kowalskiemu.

Edw
ard Trojanow

ski



131

Podczas zebrań wiejskich odnosiłem wrażenie, że część uczestników 

miała już świadomość nadchodzących przemian. Wśród niektórych z nich 

dostrzegłem chęć włączenia się w proces zmian, choćby poprzez wybory 

sołeckie. Zaczęto brać pod uwagę młodych kandydatów o odmiennym niż 

dotychczasowe spojrzeniu na poszczególne zagadnienia czy stojące przed 

nimi wyzwania. Poszukiwano kogoś prężnego, lokalnego lidera, który mógł-

by w swoim dorobku pochwalić się znaczącymi dokonaniami, ba, nawet 

sukcesami. Zmieniła się także filozofia pojmowania funkcji sołtysa. Według 

lokalnych społeczności pełnić powinien ją ten, kto potrafiłby uczynić coś dla 

ogółu. Wykazać się przedsiębiorczością, efektywnym zarządzaniem, np.  

w gospodarstwach rolnych czy w innej działalności gospodarczej. W do-

tychczasowym sołtysie często widziano bardziej doradcę niż gospodarza, 

który z racji wieku, wieloletniego pełnienia funkcji i tradycyjnych poglądów 

powinien ustąpić miejsca przedstawicielom młodszego pokolenia.

Jednakże w wielu wsiach, pomimo możliwości wyboru nowego sołty-

sa, nie dokonano zmiany na tym stanowisku. Pozostawiano najczęściej te 

osoby, które potrafiły przełamywać trudności i sprawdziły się w pełnieniu 

tej funkcji. Nie bez znaczenia była w takich przypadkach więź pomiędzy 

sołtysem a mieszkańcami wsi. Niejednokrotnie wypowiadane słowa: „nasz 

gospodarz”, „nasz ojciec” świadczyły z jednej strony o szacunku i uznaniu, 

jakim obdarzano sołtysa, a z drugiej o stylu jego „rządów” i sposobie trak-

towania własnych mieszkańców.

Po przeprowadzonych wyborach sołeckich można było wnioskować, że 

tym, co przechyla szalę zwycięstwa jednego kandydata nad drugim, jest 

jego wartość osobowa w ocenie mieszkańców konkretnej wsi. Innymi sło-

wy, czy jest szanowany, lubiany, skory do współpracy, zaradny, gospo-

darny, czy posiada autorytet. Przynależność partyjna, poglądy polityczne  

z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca są istotne, ale nie decydujące 

w obsadzaniu stanowisk w samorządzie lokalnym. Ważniejszy jest sposób, 

w jaki potencjalny kandydat na sołtysa odnosi się do swojego sąsiada, i to, 

czy stanowi dobry przykład dla innych.

Uważam, że społeczeństwo obywatelskie, w pełnym tego słowa zna-

czeniu, przy wyborze lokalnych władz powinno kierować się wyżej wy-

mienionymi kryteriami. Oddawać swój głos na konkretną osobę, a nie na 
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ugrupowanie polityczne. Nadmieniam, że na zebraniach wiejskich, w któ-

rych uczestniczyłem, nie pytano nikogo o przynależność partyjną. Również  

i to, według mnie, ma drugorzędne znaczenie. Chciałbym tutaj zaznaczyć, 

a zarazem pochwalić się, iż w mojej gminie nie było wójta ani radnego 

wybranego z list określonej partii politycznej. Wszyscy byli wybierani z list 

stowarzyszeń samorządowych lub bezpartyjnych komitetów wyborczych.

Wracając do kwestii stawiania na młodych ludzi, przytoczę pewną hi-

storię. Byłem świadkiem wyboru na funkcję sołtysa Komornicy młodego, 

wówczas dwudziestoparoletniego, mężczyzny. Pomimo początkowych 

obaw miejscowa ludność wierzyła jednak, że ten młody człowiek poradzi 

sobie w pełnieniu tej ważnej społecznie funkcji. Jego kariera samorządowa 

potoczyła się błyskawicznie. Wkrótce został radnym i członkiem zarządu, 

a w rezultacie wójtem, zastępując mnie po szesnastu latach piastowa-

nia przeze mnie tej funkcji. Do dnia dzisiejszego godnie reprezentuje tę 

gminę. Co istotne, przekazanie władzy nastąpiło w sposób pokojowy, bez 

uciekania się do haniebnych metod, znanych z przekazów telewizyjnych 

czy prasowych.

Inną instytucją, której byt przywrócono w nowym systemie politycz-

nym, jest Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Został on re-

aktywowany w 1993 roku, po pięćdziesięciu latach niebytu. Powstał on  

i funkcjonował w okresie międzywojennym. Obecny związek od poprzed-

niego odróżnia m.in. liczba przynależnych gmin. Paradoksalnie, przed 

wojną skupiał on większość gmin, dzisiaj mniej niż 50%. Dobrowolność 

przystąpienia nie sprzyja powiększaniu związkowych szeregów, mimo 

że związek troszczy się o sprawy prawie dwóch tysięcy gmin z obszara-

mi wiejskimi. Pracując w strukturach tej samorządowej korporacji, mam 

możliwość wpływania na kształt stanowionego w Sejmie i rządzie prawa.

Moim zdaniem gminy, które nie należą do związku, pozbawiają się wpły-

wu na politykę rządzących w odniesieniu do samorządu lokalnego. Warto 

podkreślić, iż Związek Gmin Wiejskich jest członkiem Komisji Wspólnej Rzą-

du i Samorządu, która opiniuje wszystkie projekty ustaw, dotyczące gmin, 

powiatów i województw. W roku 2008 Komisja Wspólna we współpracy  

z MSWiA opracowała założenia ustawy o funduszu sołeckim, które w pra-

cach parlamentarnych uzyskały pozytywną opinię Związku Gmin Wiejskich.

Edw
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Od kilku lat stowarzyszenie sołtysów przejawiało inicjatywę utworzenia 

funduszu sołeckiego. Sama idea stworzenia tego funduszu nie budziła naj-

mniejszych wątpliwości, lecz ustalenia wymagał szczegółowy kształt usta-

wy, która go sankcjonowała. Wyzwaniem stało się utworzenie ww. fun-

duszu, w sytuacji, kiedy osobowość prawną samorząd lokalny posiada na 

poziomie gminy, a nie sołectwa. Kluczową kwestią stało się ponoszenie 

odpowiedzialności finansowej. Do 1990 roku rozwiązanie było proste. Ist-

niał jeden centralny budżet państwa i wystarczyło rozliczać się na bieżąco 

tylko w ramach tego budżetu. Ale wraz z odrodzeniem samorządu pojawiło 

się tyle budżetów, ile gmin w Polsce. Aktualnie każda gmina indywidualnie 

odpowiada za środki udostępniane sołectwom w myśl ustawy o funduszu 

sołeckim, otrzymując częściowy zwrot środków z budżetu państwa. Fun-

dusz sołecki w obecnym kształcie może stać się narzędziem mobilizującym 

i motywującym mieszkańców do aktywności społecznej, ale nie rozwiąże 

wszystkich problemów obszarów wiejskich.

Jednym z najtrudniejszych do osiągnięcia celów w dzisiejszej Polsce jest 

zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Zahamowanie rozwoju spo-

łeczeństwa obywatelskiego to spuścizna po dawnym systemie. Lata na-

kazów, przymusowej pracy społecznej pod groźbą wykluczenia odcisnęły 

piętno w umysłach obywateli. Po upadku systemu przymus ten odreago-

wano apatią i bezczynnością. Nikt nie chciał niczego zrobić w czynie spo-

łecznym. Obecnie zauważalna jest tendencja odradzania się tej formy ak-

tywności, ale wciąż praca na rzecz innych nie jest ani upowszechniona, ani 

tym bardziej ochoczo podejmowana.

Program „Odnowa i rozwój wsi”, realizowany ze środków Unii Europej-

skiej, umożliwia wykonanie części prac charytatywnie, ale ta idea nie cie-

szy się powodzeniem. W efekcie realizuje się wiele projektów „odnowy”, 

gdzie w dokumentacji występuje czynnik pracy społecznej, ale tylko na 

papierze. Ponadto dotacje o znacznych kwotach przyznawane są wsiom, 

które mają opracowany „Plan rozwoju”. Osobiście inicjowałem około dzie-

sięciu lokalnych planów rozwoju i złożyłem w imieniu gminy sześć wnio-

sków w ramach „Odnowy wsi”, co poczytuję sobie za sukces.

Z moich obserwacji wynika, iż w tworzenie społeczeństwa obywatel-

skiego najchętniej angażuje się ludność wiejska, świadoma roli pracy od-
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dolnej, czyniąc to również poprzez swoich przedstawicieli (sołtysa, radę 

sołecką itd.). W takich przypadkach współpraca układa się znakomicie. 

Zdecydowanie trudniej o porozumienie w tych sołectwach i gminach,  

w których teoretycznie najbardziej zainteresowani nie wykazują najmniej-

szych oznak inicjatywy, pozostawiając swój los w gestii innych. Są przy-

kłady naciskania mieszkańców na niektóre sołectwa w sprawie budowy 

boiska, remizy czy utworzenia świetlicy, jednak bez ich zaangażowania. 

Wiele takich obiektów użyteczności publicznej, rozrywki, kultury i sportu 

powstało, ale brakuje chętnych, by je wypełniać, korzystać z nich i spra-

wować nad nimi jakąkolwiek opiekę lub kontrolę.

W tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego dużo zależy od postawy  

i podejmowanych inicjatyw przez sołtysów i rady sołeckie. Właśnie przed-

stawiciele wybieralnych władz swoją postawą mogą zarazić lokalnych 

mieszkańców obywatelską aktywnością.

Innym niepokojącym zjawiskiem wśród mieszkańców wsi jest tenden-

cja do podejmowania aktywności, ale tylko dla korzyści materialnych. 

Działalność charytatywna w wielu miejscach zanika. Społeczności lokalne 

oczekują jedynie tworzenia nowych miejsc pracy oraz godziwie wynagra-

dzanych etatów. W takiej formie podejmują pracę na rzecz innych. Wy-

starczy pomyśleć, ile udałoby się osiągnąć, gdyby wszyscy chcieli dokonać 

choć jednego bezinteresownego czynu na rzecz ogółu. Kłania się świado-

mość obywatelska, niestety nadal w naszym kraju rozwinięta na bardzo 

niskim poziomie. Nasuwa się przykra konkluzja, że, pomimo odrodzenia 

samorządu terytorialnego, w przeciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił 

niewielki postęp w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Pociesza mnie fakt, iż jeszcze wiele sołectw wykazuje inicjatywę, kre-

atywność i zaangażowanie w poprawę funkcjonowania swojego najbliż-

szego otoczenia i z pomocą niewielkich środków finansowych potrafi 

urzeczywistnić swoje pomysły. Jednak większość tego rodzaju jednostek 

samorządu terytorialnego postrzega jedynie swoją rolę, niestety, tylko  

w kierowaniu do władz gminy żądań o jak największe nakłady finansowe, 

zgodnie z zasadą, iż w dążeniu do osiągnięcia celu wszelkie środki są do-

zwolone. Perswazja to najdelikatniejsza forma, z jaką spotkałem się przez 

te wszystkie lata.
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Moim zdaniem problem polega też na błędnym pojmowaniu, czym jest 

i jaką rolę ma spełniać jednostka pomocnicza gminy. Sama nazwa wska-

zuje, że ma służyć pomocą gminom i lokalnym władzom, co w praktyce 

oznacza nic innego, jak współdziałanie przy zaspokajaniu potrzeb miesz-

kańców. Sądzę, że współpraca i współdziałanie są to najbardziej skuteczne 

sposoby osiągania pożądanych efektów.

Unia Europejska, bazując na swoich doświadczeniach, zaproponowała 

Polsce wdrożenie programu Leader. Tenże program obejmuje swoim za-

sięgiem 80% terytorium Polski i ma na celu połączenie sił oraz zgodne 

współdziałanie mieszkańców wsi z administracją samorządową, organiza-

cjami pozarządowymi i przedsiębiorcami. Współpraca tych trzech sekto-

rów może w dużej mierze przyczynić się do rozwoju wsi.

Kraje zachodnie, takie jak: Hiszpania, Irlandia, Finlandia i wiele innych, 

mające doświadczenie we współdziałaniu tych trzech sektorów, chętnie 

dzielą się nim z państwami, które dopiero wstąpiły do Unii Europejskiej, 

czyli takimi jak Polska. Pomagają tym państwom w tworzeniu Lokalnych 

Grup Działania.

W tym miejscu mogę pochwalić się własnym doświadczeniem, ponie-

waż jestem prezesem i współzałożycielem jednej z takich grup, składającej 

się ze 110 członków – najaktywniejszych mieszkańców. Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” obejmuje sześć gmin. Mia-

łem przyjemność wizytować oraz poznać funkcjonowanie LGD w wyżej 

wspomnianych krajach i byłem zaskoczony postępem, jaki się tam do-

konał w przeciągu kilkunastu lat. W tym roku pracownicy Departamentu 

Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie zorganizowali wyjazdy 

studyjne do zagranicznych LGD w celu zapoznania się z rezultatami wdra-

żania programu Leader.

Według mnie głównym problemem obszarów wiejskich jest rażąca dys-

proporcja podziału przyznanych środków z UE w stosunku do obszarów 

miejskich. Wartym podkreślenia jest fakt, że Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich dysponuje wielkimi sumami, jednakże aż 80% z nich przezna-

czone jest na wsparcie sektora rolnego, a tylko 20% – na rozwój i odbu-

dowę infrastruktury wsi. Niekorzystna sytuacja finansowa kraju w porów-

naniu do lat ubiegłych skłania samorządy do optowania za uzyskaniem 
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większych kwot na rozwój obszarów wiejskich. Pozyskiwanie funduszy  

z innych programów unijnych okazuje się równie trudne, ponieważ naj-

większe dotacje w ramach tych programów przeznaczane są na duże in-

westycje w zakresie infrastruktury i ochrony środowiska, w szczególności 

dla dużych miast.

Nawiązując do problemu rozdzielenia polityki finansowej UE wobec wsi 

w celu wyodrębnienia środków wsparcia dla rolników i pozostawienia ich 

w gestii Ministerstwa Rolnictwa oraz środków na rozwój infrastruktury wsi, 

które byłyby w gestii Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, to takie rozdzielenie zostało dokonane w Hiszpanii. Bruksela 

rozważa możliwość takiego rozdzielenia środków na nową perspektywę 

finansową lat 2013–2020.

Obecna sytuacja w Polsce, gdzie wyodrębniono środki na rozwój in-

frastruktury wsi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i tylko 20% 

przeznaczono na poprawę warunków życia na wsi i w gminie wiejskiej,  

a pozostałe 80% przydzielono dla sektora rolnego, powoduje pogłębianie 

się różnic w rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do miast.

Środki PROW miały służyć jako dodatkowe wsparcie funkcjonujących 

niezależnie Regionalnych Programów Operacyjnych. Tymczasem zarządy 

województw środki tego funduszu kierują głównie na budowę infrastruk-

tury regionalnej i powiatowej, kierując tylko niewielką ich część do gmin 

wiejskich, którym brakuje środków na budowę dróg, kanalizacji i wodo-

ciągów.

Jednym z pożądanych rozwiązań finansowania obszarów wiejskich, do 

podejmowania którego zachęcam, jest tworzenie stowarzyszeń wiejskich. 

Stowarzyszenia bowiem mogą ubiegać się bezpośrednio o środki unijne, 

w tym środki programu Leader. Fundusz sołecki jest tylko częścią składo-

wą budżetu gminy. Rozdzielenie środków budżetowych na małe inicjaty-

wy wiejskie ogranicza radzie gminy możliwości racjonalnego kształtowania 

budżetu.

W tymże artykule starałem się podzielić z czytelnikami swoim doświad-

czeniem samorządowym, przedstawiając jednocześnie propozycje rozwią-

zań najbardziej palących dla administracji samorządowej. Powołując się na 

ustawę o samorządzie gminnym, chciałbym wyraźnie podkreślić, jak wiele 
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pozytywnych zmian zainicjowała – od utworzenia jednostek pomocniczych 

(chociażby wspomniany fundusz sołecki) aż po przyznanie samodzielności 

majątkowej gminom. Nowy system zmienił przede wszystkim oblicze Pola-

ków, którzy otworzyli się na nowe rozwiązania, dostrzegli szanse, jakie im 

reforma samorządowa stworzyła. Mniej lub bardziej umiejętnie potrafiono 

je wykorzystać, ale z całą pewnością próbowano zmienić wygląd i funk-

cjonowanie polskiej wsi. Przede wszystkim jednak dokonała się rewolucja  

w mentalności społeczeństwa. Niewątpliwie dopomogła decentralizacja 

władzy publicznej, ale przeważyła chęć stworzenia czegoś dobrego dla 

ogółu. Obalano stereotypy, zrywano z tradycyjnym myśleniem, podąża-

niem utartymi szlakami, by wprowadzić innowacje zarówno w sposobie 

myślenia, jak i w budowaniu fundamentów społeczeństwa obywatelskie-

go. „Zmiana” była kluczowym hasłem tamtych czasów, choć nikt do końca 

nie wiedział, co dokładnie miałaby ona oznaczać. Pomimo zauważalnego 

postępu, wciąż pozostało wiele do zrobienia. Wstąpienie Polski w struktury 

unijne przyniosło wiele szans rozwoju, ale też niekompatybilność progra-

mów unijnych w stosunku do specyfiki naszego kraju. Dlatego tak istotne 

jest czerpanie z doświadczeń innych państw Unii Europejskiej, które mo-

głyby starać się podsunąć nam adekwatne rozwiązania.

Najważniejszym, według mnie, zadaniem, przed którym stoi obecnie 

administracja samorządowa, jest zbudowanie społeczeństwa obywa-

telskiego, wpojenie podstawowych zasad jego funkcjonowania, rozpo-

wszechnienia idei pracy na rzecz lokalnej społeczności w formie wolon-

tariatu, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Tymi zagadnieniami 

prężnie zajmuje się także Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Najwięcej zależy jednak od lokalnie rządzących. Znam prostą receptę 

na wybranie operatywnych przedstawicieli władzy na poziomie samorządu 

terytorialnego, a mianowicie – odpolitycznienie. Oczywiście niemal każdy 

kandydat posiada jakieś sympatie polityczne, ale o wyborze konkretnej 

osoby do sprawowania funkcji publicznej decydować powinny takie czyn-

niki, jak: dotychczasowe dokonania, doświadczenie, osobowość.

Chciałbym zakończyć swoją wypowiedź stwierdzeniem, iż kandydaci na 

stanowiska społeczne najniższego szczebla administracji publicznej oraz 

obecnie je piastujący powinni koncentrować się na problemach polskiej 
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wsi i efektywnie je rozwiązywać. Krajowe strategie polityczne to dome-

na Sejmu oraz administracji państwowej wysokiego szczebla. W związku  

z powyższym gorąco apeluję – zostawmy wielką politykę parlamentarzy-

stom, a my, „tu na dole”, skupmy się na pracy u podstaw dla środowiska, 

w którym przyszło nam żyć i pracować.
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Marek Wójcik
ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

O przyszłości sołectw, 
czyli założenia do zmiany 
pozycji ustrojowej 
jednostek pomocniczych gminy

Spośród zgromadzonych na tej konferencji, pochodzę z chyba najmniej-

szego sołectwa Uhryń, w gminie Łabowa, na Sądecczyźnie, miejscowości po-

łożonej wysoko, w pięknych górach. Nasza wspólnota liczy tylko 63 dusze.

Jestem zastępcą Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich. 

Samorządowi terytorialnemu poświęciłem kilkanaście lat mojego życia  

i chciałbym się z Państwem podzielić swoimi doświadczeniami dotyczącymi 

funkcjonowania jednostek pomocniczych.

Przedstawiam swoje autorskie propozycje rozwiązania bieżących proble-

mów sołectw i gmin. Ostrzegam, że niektóre z nich są rewolucyjne, dla wielu 

kontrowersyjne.

Mam jednak nadzieję, że są warte choć społecznej debaty, a może i z cza-

sem wdrożenia w życie.

Obecnie obowiązujące przepisy ustrojowe samorządu terytorialnego 

przewidują możliwość tworzenia w strukturze gmin jednostek pomocni-

czych. W większości gmin ta kompetencja została zrealizowana – zwłaszcza 

na terenach wiejskich. Co do zasady, nie poszły za tym żadne poważniejsze 

działania ukierunkowane na powierzenie takim jednostkom znaczniejszej 

liczby zadań.

Sytuacja taka nie wydaje się być korzystną, gdyż jednostki te mogłyby 

w istotnym stopniu odciążać gminę od zadań drobnych z punktu widzenia 

całej jednostki samorządu, a jednocześnie istotnych dla danego sołectwa, 

osiedla czy też dzielnicy.

Należy zatem dążyć do sytuacji, w której:

•  zadania z zakresu planowania strategicznego i realizacji zadań ogólno-

gminnych będą wykonywane przez gminę bezpośrednio;
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•  zadania o charakterze lokalnym będą wykonywane przez gminę za po-

średnictwem jej jednostek pomocniczych.

W celu osiągnięcia tej sytuacji wydaje się za zasadne podjęcie kilku sy-

gnalizowanych tu przeze mnie następujących działań.

Uregulowanie dopuszczalnej wielkości jednostek pomocniczych

Sensem istnienia jednostki pomocniczej są więzi społeczne istniejące 

w jej ramach. Nie jest to możliwe w jednostkach liczących kilka tysięcy 

osób – a takie przypadki w skali kraju są częste. Moim zdaniem, należy 

zatem przyjąć górną granicę liczebności jednostek pomocniczych, np. na 

poziomie 800 osób (tak jak próg przy funduszu sołeckim). Oznacza to  

w szczególności, że w dużych wsiach będzie konieczność wydzielenia quasi- 

-dzielnic.

Próg minimalny jest również uzasadniony – lecz nie jako wymóg istnie-

nia jednostki pomocniczej, a powierzania jej kompetencji. Zadania, któ-

re dalej będą opisywane, wymagają posiadania określonego potencjału, 

który nie jest możliwy w kilkudziesięcioosobowych jednostkach. Roboczo 

można przyjąć, że jednostki liczące mniej niż 200 mieszkańców będą mu-

siały wzajemnie się porozumieć i działać w związkach liczących ponad 200 

mieszkańców.

Funkcje opiniodawcze jednostki pomocniczej

Vox populi, vox Dei – mówiono dawniej. Jednostki pomocnicze w za-

proponowanym wyżej kształcie będą miały wielkość zapewniającą istnie-

nie silnych więzów społecznych. Głos zwartych „komórek” społeczeństwa 

obywatelskiego winien być natomiast słyszany na poziomie władz gminy. 

Narzędzia służące temu celowi mogą być dwa:

•  funkcjonujące przy wójcie (odpowiednio burmistrzu, prezydencie mia-

sta) kolegium przewodniczących jednostek pomocniczych o funkcjach 

doradczych;

•  obowiązek uzyskania opinii poszczególnych jednostek pomocniczych  

w przypadku uchwał o szczególnym znaczeniu dla lokalnego społeczeń-

stwa. Wymienić tu należy – jako minimum – uchwałę budżetową, miej-

scowe plany zagospodarowania przestrzennego i strategię rozwoju.

M
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Przekazywanie zadań

Jednostki pomocnicze powinny odpowiadać za realizację zadań stricte 

lokalnych, istotnych tylko dla danego ograniczonego obszaru. Przykłado-

wo, mogłyby się tu znaleźć zadania z zakresu utrzymania dróg o charakte-

rze lokalnym (szkielet sieci dróg gminnych byłby utrzymywany bezpośred-

nio ze szczebla gminy), parków lokalnych itp.

Na realizację wspomnianych zadań jednostka pomocnicza otrzymy-

wałaby określony limit środków i mogłaby sama zdecydować, czy woli 

mieć lepiej utrzymane drogi w okresie zimowym, czy też np. zaoszczędzić  

w celu budowy placu zabaw na lokalnym zieleńcu. W ten sposób w prakty-

ce społeczeństwo byłoby wdrażane do odpowiedzialności za stan miejsca, 

w którym żyje.

Uzależnienie wysokości przyznawanych środków od frekwencji 

w wyborach samorządowych

Jednostka pomocnicza może być pomocą dla administracji ogólnogmin-

nej jedynie wówczas, gdy jest aktywna społecznie. Społeczeństwo apa-

tyczne – nawet jeśli będzie miało stworzone możliwości działania – nie 

będzie potrafiło ich wykorzystać.

Wydaje się zatem, że należy promować te jednostki, które mają ak-

tywne społeczeństwo. Miernikiem zaangażowania może być frekwencja  

w wyborach samorządowych. W konsekwencji powinna być ona jednym  

z czynników wpływających na wysokość przekazywanych środków.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Niewielki sens miałoby tworzenie jednostek pomocniczych tylko w celu 

dystrybucji środków pochodzących z budżetu gminy. Jednostki te powinny 

mieć możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych i to co najmniej na 

dwa sposoby:

• poprzez stworzenie możliwości przeprowadzania zbiórek publicznych 

(ograniczonych do terenu jednostki) na realizację zadań danej jednost-

ki pomocniczej;

•  poprzez możliwość występowania w konkursach grantowych (i innych) 

na identycznych zasadach jak organizacje pozarządowe.
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Przyjąć przy tym należy, że środki wydatkowane na działania niewspół-

finansowane z budżetu gminy są rozliczane bezpośrednio w ramach jed-

nostki pomocniczej, a nie w ramach budżetu gminy. Innymi słowy, np. jeśli 

jednostka pomocnicza przeprowadzi zbiórkę publiczną i pozyskane w ten 

sposób środki wystarczą na realizację całości zamierzonego zadania, to 

środki te mogą być wydane bezpośrednio przez jednostkę bez ich uprzed-

niego wprowadzenia do budżetu jako darowizny.

Radni z doświadczeniem w pracy w jednostkach pomocniczych

Jednostki pomocnicze funkcjonujące według proponowanych przeze 

mnie reguł mogą być prawdziwą szkołą demokracji lokalnej. Warto jest 

zatem rozważyć wprowadzenie wymogu, że radnymi gminy mogą zostać 

wybrane jedynie osoby posiadające wcześniejsze doświadczenie z pracy  

w strukturze jednostek pomocniczych.

Rzecz jasna, obecnie propozycja ta jest niezgodna z Konstytucją, nie-

przewidującą wprowadzania jakichkolwiek dodatkowych cenzusów wy-

borczych. Ale może w przyszłości, dla dalszej demokratyzacji państwa  

i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, warto dokonywać zmian także  

w Konstytucji?

To kwestia do dyskusji. Natomiast na pewno warto przełamywać bariery 

i stereotypy myślenia, dla osiągnięcia tych celów.

Dlatego też pozwoliłem sobie na prezentację kilku pomysłów wzmocnie-

nia roli jednostek pomocniczych gminy, uważam bowiem że jest to proces 

pożądany i powinniśmy go realizować.
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Włodzimierz Urbańczak
URZĄD MIASTA POZNANIA

Funkcjonowanie samorządu 
pomocniczego
 – doświadczenia poznańskie

Na początek trochę historii

Jest rok 1990, w nowo powołanej Radzie Miasta Poznania rozpatry-

wane są dwa warianty tworzenia samorządów pomocniczych: pierwszy 

– utworzenie „odgórne” kilkunastu dzielnic, drugi – tworzenie oddol-

nie osiedli z inicjatywy organizujących się społeczności obywatelskich. 

Ostatecznie przyjęto rozwiązanie kompromisowe, polegające na two-

rzeniu samorządów dwuetapowo: w pierwszej kolejności oddolnie two-

rzone osiedla, a następnie powoływanie związków osiedli, czyli dzielnic. 

Rola dzielnic miała polegać na koordynacji zadań, które zgłaszać będą 

osiedla. Pierwszy statut miasta umożliwiał takie rozwiązanie. Niestety, 

modyfikacja ustawy samorządowej i w ślad za tym statutu miasta, 

zamknęły drogę dla realizacji drugiego etapu. W ciągu ostatnich szes-

nastu lat w Poznaniu powstało 68 osiedli. Jeśli porównamy to z fak-

tem, że na przełomie lat 1989–1990 w Poznaniu w okresie tylko trzech 

miesięcy spontanicznie powstało 50 osiedlowych komitetów obywatel-

skich, to liczba osiedli obecnie istniejących nie jest zaskakująca. Jest 

raczej potwierdzeniem dążności mieszkańców do organizowania się, co 

przyczynia się do tworzenia społeczności obywatelskiej. Wadą przyjętej 

filozofii jest fakt utworzenia osiedli bardzo zróżnicowanych pod wzglę-

dem wielkości terytorialnej i ludnościowej. Skutkiem – brak pokrycia 

całego obszaru miasta działalnością jednostek pomocniczych. Około 

10% mieszkańców Poznania nie posiada swojego przedstawicielstwa  

w radzie osiedla. Tak duże zróżnicowanie potencjału wynikające z wiel-

kości jednostek pomocniczych uniemożliwia powierzanie im szerszego 

zakresu uprawnień i zadań.
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Zadania przypisane samorządom pomocniczym w pierwszym sta-

tucie miasta obowiązują do dzisiaj. Początkowo współpraca jednostek 

miejskich z osiedlami przebiegała dość harmonijnie. Osiedla realizację 

zadań koordynowały z oddziałami gospodarki komunalnej w delegatu-

rach Urzędu Miasta, które faktycznie stanowiły administrację dzielnicową  

w tym zakresie. Fatalna dla osiedli okazała się likwidacja tych oddziałów  

i scentralizowanie koordynacji w skali miasta. Drugim krokiem, który 

jeszcze bardziej utrudnił współpracę osiedli z miastem, stała się likwi-

dacja delegatur, a więc dalsza centralizacja zarządzania. W tej sytuacji 

o sprawach lokalnych (to znaczy wyboru zadań do realizacji z wniosków 

składanych przez rady osiedli) niejednokrotnie decydują urzędnicy miej-

scy, u których osiedla stały się petentem, zamiast decydentem zama-

wiającym usługę. System taki stał się bardzo nieczytelny. Z pracy w sa-

morządach pomocniczych zaczęli rezygnować oddani działacze społeczni. 

Odzwierciedleniem małego znaczenia rad osiedli dla mieszkańców Po-

znania jest wzrastająca ich niechęć do kandydowania oraz bardzo niska 

frekwencja w wyborach do samorządów pomocniczych. Niejednokrotnie 

osobiście usłyszałem od naszych mieszkańców zapytanie: Po co te rady 

osiedli, jeśli nic nie możecie załatwić? Ludzie nie angażują się w sprawy 

publiczne, gdyż nie wierzą, że ich udział może mieć jakikolwiek wpływ na 

rzeczywiste zmiany warunków ich życia.

Projekt reformy jednostek pomocniczych w Poznaniu

Z inicjatywy prezydenta Ryszarda Grobelnego powstał projekt reformy, 

którego celem jest pobudzenie i uatrakcyjnienie działań mieszkańców Po-

znania na rzecz budowy społeczności obywatelskiej, uczestniczącej.

 Zapisana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada pomocni-

czości domaga się wprowadzania w życie. W dużych miastach decentra-

lizacja zarządzania zadaniami własnymi gminy jest, jak mówi prof. Je- 

rzy Regulski, „ niesłychanie potrzebna”. Demokracji i zaangażowania 

obywatelskiego należy uczyć się przede wszystkim poprzez działanie, 

poprzez osobiste zaangażowanie w życie społeczne, w rozwiązywanie 

konkretnych problemów. Proponowane w projekcie delegacje realizacji 

zadań na rzecz określonych wspólnot mieszkańców, w istotny sposób 
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dotyczą ich bytu. Zatem jednostki pomocnicze, podejmując odpowie-

dzialność przed organami stanowiącymi gminy za dysponowanie pu-

blicznymi finansami w proponowanym zakresie, spowodują bardziej 

racjonalne gospodarowanie przekazanymi zasobami i uruchomią wła-

sne inicjatywy (są to wnioski z obserwacji małych gmin). Uczyńmy 

mieszkańców poszczególnych samorządów pomocniczych gospodarza-

mi „swojej ziemi”. Jeżeli jako samorządowcy często żądamy od władz 

centralnych coraz większej samodzielności, to tym bardziej powinniśmy 

rozumieć potrzebę przesuwania coraz większej liczby zadań w mieście 

na rzecz lokalnych społeczności. W czerwcu 2007 roku otrzymałem 

od prezydenta Ryszarda Grobelnego zadanie przygotowania do wdro-

żenia projektu powołania w Poznaniu jednostek pomocniczych, któ-

re mogłyby przyjąć odpowiedzialność za realizację części zadań włas- 

nych gminy w zakresie zgodnym z ustawą o samorządzie gminnym. 

Zwróciłem się do Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnych, z panem  

prof. J. Regulskim na czele, o intelektualne i merytoryczne wspar-

cie podjętego przeze mnie zadania. Na podstawie zawartej umowy  

o współpracy pomiędzy miastem Poznaniem a FRDL w Warszawie po-

wstał projekt utworzenia JP zdolnych podjąć zadania zaproponowane 

przez Prezydenta Poznania.

1. ZASADY REFORMY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W POZNANIU

Dla zapewnienia jak najlepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców przy 

zachowaniu spójności działania struktur miejskich należy, przy wprowadza-

niu zmian w organizacji i funkcjonowaniu jednostek pomocniczych, kierować 

się następującymi zasadami: 

1. Jednostki pomocnicze stanowią integralny element władz miejskich  

i mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu de-

cyzji i zarządzaniu sprawami lokalnymi.

2. Zakres zadań i odpowiedzialności jednostek pomocniczych powinien być 

ustalony w statutach Miasta i tych jednostek w sposób jednoznaczny. Ewen-

tualne zmiany powinny być wprowadzane z odpowiednim wyprzedzeniem  

i po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.
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3. Jednostkom pomocniczym należy przekazywać zadania, których realiza-

cja mieści się całkowicie w ich granicach, aby ich organy mogły ponosić 

odpowiedzialność za skutki podejmowanych decyzji.

4. Każda jednostka pomocnicza pozostaje odpowiedzialna za swoje decyzje 

przed organami Miasta; władze dzielnic działają w imieniu władz Miasta, 

które muszą zachować prawo do kontroli, nadzoru i niezbędnych inter-

wencji.

5. Jednostki pomocnicze obejmują swoim działaniem cały obszar miasta 

Poznania.

6. Sposób wyborów radnych i organów jednostek pomocniczych, ich orga-

nizacja i zasady działania muszą zbliżać mieszkańców do władz Miasta  

i umożliwiać im udział w podejmowaniu decyzji w sprawach ich doty-

czących.

7. Jednostki pomocnicze dysponują potencjalnie jednakowym zakresem 

uprawnień i odpowiedzialności, jednak rozmiar przekazywanych zadań  

i uprawnień powinien być dostosowywany do potencjału i możliwości 

organizacyjnych każdej z nich.

8. Rozdzielenie zadań do realizacji pomiędzy samorząd miasta (gminy)  

a samorząd jednostek pomocniczych powinno być precyzyjne i jedno-

znaczne.

9. Wraz z przekazywaniem zadań jednostkom pomocniczym przekazywane 

są środki finansowe i składniki mienia niezbędne do ich realizacji. Organy 

Miasta sprawują system nadzoru i kontroli nad ich wykorzystywaniem.

10. Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne powinny zachować jedy-

nie uprawnienia nadzorcze w stosunku do zadań, których wykonywanie 

przekazano jednostkom pomocniczym i realizowanych przy pomocy ob-

sługującej je administracji dzielnicowej.

11. System funkcjonowania jednostek pomocniczych powinien być przej-

rzysty.

12. Organizacja systemu funkcjonowania jednostek pomocniczych powinna 

gwarantować stabilność ich funkcjonowania, wykluczając wprowadzanie 

nagłych i dorywczych zmian.

13. Wprowadzanie reformy powinno być wspierane przez równolegle prowa-

dzone działania szkoleniowe i marketingu społecznego.
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2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE NOWYCH JEDNOSTEK  
    POMOCNICZYCH

2.1. Zadania dzielnic

2.1.1. Realizacja zadań obligatoryjnych i fakultatywnych

1. Dla osiągnięcia założonych celów, a zwłaszcza zwiększenia udziału miesz-

kańców w procesie podejmowania lokalnych decyzji, należy zwiększyć 

zakres kompetencji jednostek pomocniczych. 

2. Samorządy dzielnicowe powinny realizować zadania przekazane im obli-

gatoryjnie. Mogą też dodatkowo przejmować zadania fakultatywne.

3. Samorządom dzielnicowym należy przekazać obligatoryjne zadania 

zwłaszcza z zakresu: 

1) oświaty: bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie, konserwacja i re-

monty przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów;

2) utrzymania oraz zarządzania drogami gminnymi, chodnikami i par-

kingami osiedlowymi;

3) utrzymania czystości i dbałości o stan środowiska naturalnego dbało-

ści o lokalną infrastrukturę techniczną;

4) zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych i zadrzewień;

5) kultury, w tym bieżącego funkcjonowania oraz utrzymania, konser-

wacji i remontów dzielnicowych domów kultury i klubów;

6) kultury fizycznej i sportu, w tym bieżącego utrzymania, konserwacji 

i remontów placów zabaw, osiedlowych boisk i urządzeń sportowych 

oraz terenów rekreacyjnych;

7) utrzymania porządku i bezpieczeństwa obywateli;

8) Zadania samorządów dzielnicowych powinny również obejmować 

przygotowanie i wykonywanie niewielkich inwestycji o znaczeniu 

dzielnicowym i osiedlowym w zakresie, o którym mowa w ust. 3.

4. Zadania obligatoryjne będą przekazywane poprzez właściwe zapisy  

w statutach: miasta i dzielnic, zaś zadania fakultatywne będą przekazy-

wane na mocy uchwały Rady Miasta na wniosek Rady dzielnicy.

5. Wraz z przekazaniem samorządowi dzielnicowemu zadań zostanie mu 

przekazane w zarząd mienie niezbędne do ich wykonywania. 
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2.1.2. Opiniowanie i wnioskowanie

1. Jednostki pomocnicze będą reprezentować interesy mieszkańców dziel-

nicy wobec organów Miasta głównie poprzez opiniowanie przygotowy-

wanych przez organy i administrację Miasta rozstrzygnięć i decyzji.

2. W kompetencjach samorządu dzielnicowego będzie znajdować się opi-

niowanie, w zakresie dotyczącym terenu i mieszkańców konkretnej 

dzielnicy, projektów następujących dokumentów:

1) Strategii miasta i Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju prze-

strzennego miasta, miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego;

2) rocznego budżetu i wieloletniego planu finansowego miasta;

3) programów, zwłaszcza wieloletniego programu inwestycyjnego miasta,

4) branżowych strategii, planów i projektów oraz dokumentów realiza-

cyjnych dotyczących zwłaszcza:

a) ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) lokalizacji, tworzenia lub likwidacji placówek upowszechniania kul-

tury;

c) lokalizacji, tworzenia lub likwidacji placówek ochrony zdrowia i po-

mocy społecznej;

d) lokalizacji, tworzenia lub likwidacji obiektów sportu i rekreacji;

e) lokalizacji, tworzenia lub likwidacji targowisk;

f) lokalizacja inwestycji prorozwojowych: usługowych, handlowych  

i produkcyjnych;

g) usuwania odpadów oraz czystości i porządku;

h) stanu ładu, porządku publicznego i patologii społecznych.

3. Negatywna opinia organu samorządu dzielnicowego w sprawach, o któ-

rych mowa w pkt. 2, bądź zgłaszane przez organ poprawki do projek-

tu uchwały Rady Miasta mogą być odrzucone przez Radę Miasta tylko  

w głosowaniu na sesji.

4. Rada dzielnicy będzie mieć statutowo zagwarantowane prawo do wystę-

powania do Rady Miasta Poznania z inicjatywą uchwałodawczą w spra-

wach dotyczących dzielnicy. Będzie ona podlegała identycznej procedu-

rze jak każda inicjatywa uchwałodawcza.
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2.1.3. Bezpośrednia obsługa mieszkańców

1. Należy przewidzieć działania, które poprawią obsługę mieszkańców,  

w tym podniosą jakość usług świadczonych przez administrację dziel-

nicy. 

2. W każdej dzielnicy w siedzibie samorządu dzielnicowego należy zloka-

lizować i uruchomić Punkt Obsługi Interesantów oraz placówkę Straży 

Miejskiej. 

3. W każdym dzielnicowym Punkcie Obsługi Interesanta powinny być 

świadczone, dla każdego interesanta, następujące usługi administra-

cyjne:

1) informowanie o sposobie i miejscu załatwiania spraw z zakresu ad-

ministracji miejskiej;

2) udostępnianie druków formularzy niezbędnych przy załatwianiu 

spraw właściwych dla miejskiej administracji;

3) przyjmowanie od interesantów wypełnionych formularzy wnio-

sków;

4) wydawanie wnioskodawcom rozstrzygnięć administracyjnych;

5) przyjmowanie od interesantów płatności za podatki i opłaty lo-

kalne.

4. W każdym Punkcie Obsługi Interesanta powinno być udostępnione 

dla klientów bezpłatnie stanowisko dostępu do Internetu.

2.1.4. Wspieranie inicjatyw lokalnych

Samorząd dzielnicowy powinien nadal współpracować z lokalnymi 

wspólnotami mieszkańców zarówno, gdy stanowią nieformalną grupę, 

jak i wtedy, gdy są zrzeszeni w różnych formach organizacji pozarzą-

dowych. Powinien stwarzać warunki, inicjować i wspierać aktywność 

mieszkańców zmierzającą do poprawy warunków życia, tworzenia więzi 

lokalnych, rozwoju oświaty, kultury, rekreacji i wypoczynku oraz infra-

struktury technicznej.
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2.2. Nowy podział terytorialny miasta na dzielnice 

1.  Nowe jednostki pomocnicze muszą pokrywać teren całego miasta.

2. Należy dokonać nowego podziału administracyjnego miasta Poznań na 

jednostki pomocnicze – dzielnice. Proponowany podział na 16 (?) dzielnic 

i przebieg ich granic należy poddać konsultacjom społecznym zgodnie  

z obowiązującą procedurą. Wyznaczając nowe granice, należy respekto-

wać tradycje i zaszłości historyczne, potrzebę zapewnienia spójności tery-

torialnej i funkcjonalnej, przyjmując zasadę niedzielenia dotychczasowych 

osiedli i jednostek terytorialnych innych podziałów (rejonów szkolnych, 

parafii itd.), wszędzie tam, gdzie to będzie możliwe i uzasadnione. 

3. Należy dostosować obszar i potencjał osiedli do nowego zakresu ich za-

dań. Osiedla powinny dysponować niezbędną infrastrukturą, zwłaszcza 

społeczną.

4. Wyznaczenie granic administracyjnych nowych dzielnic powinno odby-

wać się przy konsultacji z mieszkańcami, aby nie spowodować zniszcze-

nia więzi lokalnych.

5. Ewentualne nazwy własne nowych jednostek będą ustalane przez Radę 

Miasta na wniosek Rady dzielnicy.

6. Należy pozyskać odpowiednią liczbę siedzib dla organów samorządów 

dzielnicowych oraz ich dzielnicowych administracji. Dla zwiększenia po-

czucia bezpieczeństwa mieszkańców należy w każdej ulokować również 

kilkuosobową stałą placówkę Straży Miejskiej przeznaczoną do obsługi 

wyłącznie konkretnej dzielnicy.

2.3. Wybory samorządu dzielnicowego

1. Wybory do rady dzielnicy będą przeprowadzone w okręgach jednoman-

datowych.

2. Radni dzielnicowi będą wybierani w wyborach bezpośrednich, powszech-

nych, równych i tajnych na czteroletnią kadencję. 

3. Pierwsze wybory powinny odbyć się w terminie ustalonym przez Radę 

Miasta, a wybory na następne kadencje będą odbywać się zawsze  

w ciągu 4–8 miesięcy po terminie wyborów do Rady Miasta.
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4. Pierwsza kadencja radnych dzielnicowych zakończy się w terminie usta-

lonym przez Radę Miasta.

2.4. Władze samorządu dzielnicowego

1. Organami samorządu dzielnicowego będą: Rada, sprawująca władzę 

uchwałodawczą, i Zarząd, sprawujący władzę wykonawczą.

2. Zadania Rady dzielnicy zostaną zawarte w statutach: miasta i dzielnic  

i będą obejmować w szczególności:

1) ustalanie planów rozwoju dzielnicy w ramach strategii rozwoju Mia-

sta;

2) uchwalanie rocznych planów finansowych dzielnicy oraz planów pra-

cy Zarządu dzielnicy i administracyjnej jednostki budżetowej dziel-

nicy;

3) podejmowanie uchwał w sprawach opiniowania dokumentów kierun-

kowych, o których mowa w rozdz. 4.1.2 ust. 2 pkt 1-3, przedłożo-

nych przez władze Miasta;

4) uchwalanie wniosków i dezyderatów kierowanych do Prezydenta  

i Rady Miasta dotyczących rozwoju dzielnicy;

5) nadzorowanie i ocenianie działalności Zarządu dzielnicy i administra-

cyjnej jednostki budżetowej.

3. Rada dzielnicy powinna liczyć, w zależności od liczby mieszkańców dziel-

nicy, 15 lub 21 radnych.

4. Rada będzie wybierać swojego przewodniczącego w głosowaniu 

tajnym bezwzględną większością statutowego składu Rady oraz 

jednego wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady będzie od-

powiedzialny zwłaszcza za organizowanie pracy Rady, zwoływanie  

i prowadzenie jej sesji oraz reprezentowanie Rady dzielnicy wobec 

organów Miasta.

5. Rada będzie powoływać obligatoryjnie komisję rewizyjną oraz fakul-

tatywnie inne komisje problemowe, stałe lub doraźne.

6. Rada będzie wybierać spośród jej członków, lub spoza swojego składu, 

zarząd dzielnicy w liczbie 3–5 osób, w tym przynajmniej jednego za-

stępcę, w osobnych, tajnych głosowaniach. Przewodniczący Zarządu 
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będzie wybierany bezwzględną większością głosów statutowego skła-

du rady. On też będzie proponował kandydatury do Zarządu.

7. Zadania zarządu dzielnicy zostaną zawarte w statutach dzielnic i będą 

obejmować w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał Rady;

3) opiniowanie projektów i dokumentów realizacyjnych, o których 

mowa w rozdz. 4.1.2. ust. 2 pkt 4;

4) wyznaczanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez dyrektora 

terenowo właściwej administracyjnej jednostki budżetowej i podle-

głych mu pracowników,;

5) podejmowanie decyzji w sprawach gospodarowania mieniem prze-

kazanym jednostce w zarząd i nadzorowanie ich wykonania;

6) reprezentowanie mieszkańców dzielnicy wobec jednostek organi-

zacyjnych Miasta;

7) współpraca z placówką Straży Miejskiej i policją;

8) przygotowywanie sprawozdań z działalności samorządu dzielnicy.

8. Członkowie Zarządu spoza Rady będą zatrudniani przez Prezydenta Mia-

sta, zaś radni dzielnicowi będą otrzymywać diety.

9. Członkowie Zarządu i radni będą otrzymywać zwrot kosztów podróży 

służbowych według zasad ustalonych przez Radę Miasta.

10. Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu dzielnicy będą mieć 

statutowo zagwarantowane prawo do uczestniczenia w pracach Rady 

Miasta, w tym do zabierania głosu na sesjach Rady Miasta i na posiedze-

niach komisji w sprawach dotyczących ich dzielnicy, a także składania 

interpelacji i wniosków.

11. W wymagających tego sprawach Rada Miasta może upoważniać Prze-

wodniczącego Zarządu dzielnicy do załatwiania indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej.

12. Rada dzielnicy będzie mogła, w uzasadnionych przypadkach, odwołać 

Zarząd w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 głosów 

statutowego składu rady, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu 

przez właściwą komisję Rady Miasta wniosku o odwołanie.
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2.5. Finanse

1. Przedstawiciele samorządów dzielnicowych powinni mieć zagwaranto-

wane w Statucie Miasta uprawnienia do prowadzenia gospodarki finan-

sowej w ramach budżetu Miasta, w tym prawo do dysponowania środ-

kami pieniężnymi. 

2. Plany finansowe, obejmujące działalność i realizację zadań samorządów 

dzielnicowych, będą stanowić elementy budżetu Miasta. 

3. Procedury dotyczące przygotowywania projektu planu finansowego 

dzielnicy oraz opiniowania i uchwalania budżetu Miasta powinny przewi-

dywać aktywny udział samorządów dzielnicowych.

4. Źródłami dochodów na finansowanie zadań przekazanych do realizacji 

samorządom dzielnicowym będą zwłaszcza:

1) tzw. obecnie „pogłówne” (kwota wyliczana w oparciu o liczbę miesz-

kańców dzielnicy), którego wartość jednostkowa ustalana będzie na 

każdy rok przez Radę Miasta;

2) dochody z mienia powierzonego samorządowi dzielnicy;

3) granty miejskie uzyskiwane w trybie konkursowym;

4) podatek od nieruchomości – 5% kwoty zebranej z terenu dzielnicy;

5) „proinwestycyjny” podatek od nieruchomości pobierany od każdej 

nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie dzielnicy – 100% w pierw-

szym roku (lub po 25% przez pięć kolejnych lat, wg indywidualnych 

decyzji poszczególnych samorządów dzielnicowych);

6) podatek od posiadania psów – 100% kwoty zebranej z terenu dziel-

nicy;

7) dotacja miejska przyznana na bieżące funkcjonowanie szkół podsta-

wowych i gimnazjów, ustalana każdego roku przez Radę Miasta, od-

rębnie dla każdej dzielnicy, według algorytmu, który opracuje zespół 

powołany przez Prezydenta;

8) dotacja miejska przyznana na bieżące funkcjonowanie przedszkoli  

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalana 

każdego roku przez Radę Miasta, odrębnie dla każdej dzielnicy, 

według algorytmu, który opracuje zespół powołany przez Prezy-

denta;
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   9) dotacja miejska przyznana na bieżące utrzymanie i remonty placó-

wek oświatowych (szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, 

świetlic szkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podsta-

wowych) ustalana każdego roku przez Radę Miasta, odrębnie dla 

każdej dzielnicy, według algorytmu, który opracuje zespół powoła-

ny przez Prezydenta;

10) dotacja miejska przyznana na bieżące utrzymanie oraz remonty 

dróg, ulic i chodników ustalana każdego roku przez Radę Miasta, 

odrębnie dla każdej dzielnicy, według algorytmu, który opracuje 

zespół powołany przez Prezydenta;

11) dotacja miejska na bieżące funkcjonowanie oraz utrzymanie, 

konserwację i remonty dzielnicowych obiektów kultury i klubów, 

ustalana każdego roku przez Radę Miasta, odrębnie dla każdej 

dzielnicy, według algorytmu, który opracuje zespół powołany 

przez Prezydenta;

12) dotacja miejska na bieżące utrzymanie, konserwację i remonty 

dzielnicowych obiektów kultury fizycznej i sportu, urządzeń spor-

towych oraz terenów rekreacyjnych, ustalana każdego roku przez 

Radę Miasta, odrębnie dla każdej dzielnicy, według algorytmu, któ-

ry opracuje zespół powołany przez Prezydenta;

13) dotacja miejska przyznana na konserwację i utrzymanie zieleni, 

ustalana każdego roku przez Radę Miasta, odrębnie dla każdej 

dzielnicy, według algorytmu, który opracuje zespół powołany przez 

Prezydenta;

14)  darowizny;

15)  poczynione oszczędności.

5. W przypadku, gdyby wystąpiło duże zróżnicowanie w kwotach z tytułu 

podatku od nieruchomości przypadających na poszczególne dzielnice, 

można będzie wprowadzić mechanizm wyrównawczy.

6. Samorządy dzielnicowe będą mogły wykorzystać na cele nieinwestycyj-

ne wyłącznie procent kwoty pochodzącej z podatku od nieruchomości. 

Wysokość tego udziału w podatkach ustali Prezydent.
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2.6. Nadzór i kontrola

1. Należy zapewnić, w regulacjach statutowych, funkcjonowanie systemu 

kontroli i nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych. Powinien 

być on sprawowany w oparciu o kryteria zgodności prowadzonej działal-

ności z prawem, jej celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Bieżącą kontrolę działalności Zarządu dzielnicy oraz jej administracyj-

nej jednostki budżetowej powinna wykonywać komisja rewizyjna Rady 

dzielnicy. 

3. Nadzór nad działalnością organów samorządu dzielnicowego sprawować 

będą Prezydent Miasta i Rada Miasta. Zadanie to Rada Miasta powierzyć 

powinna swojej Komisji Rewizyjnej, a Prezydent właściwym jednostkom 

organizacyjnym Urzędu Miasta. 

4. Prezydent powinien sprawować nadzór zwłaszcza nad zgodnością z pra-

wem uchwał podejmowanych przez organy samorządu dzielnicowego, 

nad wykorzystywaniem mienia przekazanego mu w zarząd oraz nad 

prowadzoną przez niego, w ramach budżetu Miasta, gospodarką finan-

sową. 

5. Prezydent Miasta będzie otrzymywał uchwały organów dzielnic i kontro-

lował ich zgodność z prawem. Będzie dysponował prawem wstrzymania 

wykonania uchwały niezgodnej z prawemu lub nieodpowiadającej wy-

mogom celowości, rzetelności czy gospodarności. 

6. Rada Miasta będzie mogła kontrolować, przy pomocy swoich komisji,  

a zwłaszcza komisji rewizyjnej, sprawy z całego zakresu działalności sa-

morządu pomocniczego z własnej inicjatywy bądź na wniosek organów, 

lub komisji rewizyjnej konkretnej Rady dzielnicy. 

7. W przypadku powtarzającego się naruszania prawa przez organy samo-

rządu pomocniczego lub w przypadku zaprzestania działalności przez 

Radę dzielnicy Rada Miasta może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Rady 

tej dzielnicy. Rozwiązanie Rady dzielnicy jest równoznaczne z rozwiąza-

niem Zarządu tej dzielnicy. W takim przypadku Prezydent będzie usta-

nawiał zarządcę komisarycznego do czasu przeprowadzenia nowych 

wyborów. 
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2.7. Osiedla

1. W przyszłych zapisach Statutu Miasta i statutów dzielnic należy przewi-

dzieć możliwość tworzenia niższego szczebla jednostek pomocniczych 

– osiedli.

2. Rada Miasta będzie mogła, w przypadku występowania istotnego tery-

torialnego zróżnicowania potrzeb i interesów mieszkańców w obrębie 

dzielnicy, utworzyć na terenie tej dzielnicy jednostki pomocnicze niższe-

go rzędu – osiedla.

3. Rada Miasta może utworzyć na terenie dzielnicy jedno lub kilka osiedli 

oraz wyznacza ich granice terytorialne, biorąc pod uwagę układ prze-

strzenny, więzi historyczne, społeczne i gospodarcze.

4. Rada Miasta będzie tworzyć osiedla na wniosek Rady dzielnicy lub 

mieszkańców dzielnicy po przeprowadzeniu w tej sprawie konsultacji  

z mieszkańcami.

5. Samorząd osiedla spełnia funkcje pomocnicze dla samorządu dzielnicy. 

Jego podstawowym zadaniem jest reprezentowanie interesów miesz-

kańców osiedla wobec organów dzielnicy.

6. Sposób wyboru radnych osiedli, szczegółowe zasady tworzenia, orga-

nizacji, zadania i sposób funkcjonowania samorządu osiedlowego Rada 

Miasta będzie określać w statucie osiedla.

7. Działalność samorządu osiedla będzie finansowana ze środków będą-

cych w dyspozycji właściwej Rady dzielnicy.

8. Istniejące rady osiedli będą kontynuować działalność do końca swo-

ich kadencji, chyba że Rada Miasta zdecyduje o rozwiązaniu którychś 

z nich. 

3. ADMINISTRACJA

3.1. Administracja obsługująca samorząd dzielnicowy

1. Aby samorządy dzielnicowe mogły stać się faktycznie elementem po-

mocniczym władz Miasta, należy równocześnie z przekazaniem im do 

wykonywania zestawu zadań wyposażyć je w profesjonalną administra-
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cję, oddzielając w ten sposób funkcje stanowiące i wykonawcze od ad-

ministracyjno-technicznych.

2. W tym celu należy utworzyć wydzielone, odrębne dla każdej dzielnicy 

zespoły administracji miejskiej w formie organizacyjno-prawnej jedno-

stek budżetowych.

3. Do zadań dzielnicowej, administracyjnej jednostki budżetowej należeć 

będą zwłaszcza następujące zadania:

1) obsługa administracyjna, finansowo-księgowa i prawna organów 

dzielnicy;

2) prowadzenie całości spraw związanych z planowaniem, realizacją 

i sprawozdawczością w zakresie zadań przekazanych przez Prezy-

denta i Radę Miasta samorządowi dzielnicy;

3) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podsta-

wowych i gimnazjów;

4) zarządzanie mieniem przekazanym samorządowi dzielnicy w za-

rząd;

5) dokonywanie analiz w zakresie wskazanym przez organy samo-

rządu;

6) prowadzenie Punktu Obsługi Interesantów;

7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników jednostki budżeto-

wej;

8) współpraca ze Strażą Miejską i policją;

9) prowadzenie dla mieszkańców bezpłatnego punktu dostępu do In-

ternetu;

10) przygotowanie lokali wyborczych.

4. Organizację funkcjonowania administracyjnej jednostki budżetowej 

każdej dzielnicy określać będzie jej regulamin organizacyjny zatwier-

dzony przez Prezydenta Miasta po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Radę dzielnicy.

5. Pracodawcą dla dyrektora administracyjnej jednostki budżetowej dziel-

nicy będzie Prezydent Miasta. Dyrektor powinien być wybierany w try-

bie konkursowym przez komisję złożoną z członków wskazanych przez 

Prezydenta i Zarząd Dzielnicy.

6. Przewodniczący Zarządu dzielnicy, na mocy pełnomocnictwa Prezydenta 

Fu
n
k
cjo

n
o
w

a
n
ie

 sa
m

o
rzą

d
u
 p

o
m

o
cn

icze
g
o
...



158

Miasta, będzie nadzorował bieżące wypełnianie obowiązków przez dy-

rektora administracyjnej jednostki budżetowej dzielnicy.

7. Przewodniczący Zarządu oraz dyrektor administracyjnej jednostki bu-

dżetowej dzielnicy będą mogli składać, na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Prezydenta Miasta, oświadczenia woli w imieniu Mia-

sta w zakresie zarządu mieniem przekazanym samorządowi dzielnicy  

w zarząd.

8. Umotywowany wniosek Rady dzielnicy powinien być istotnym argumen-

tem przy rozpatrywaniu przez Prezydenta potrzeby rozwiązania stosun-

ku pracy z dyrektorem administracyjnej jednostki budżetowej dzielnicy.

9. Dyrektor administracyjnej jednostki budżetowej dzielnicy będzie zatrud-

niał i zwalniał jej pracowników, w ramach siatki etatów zatwierdzonej 

przez Prezydenta na wniosek Rady dzielnicy.

10. Urząd Miasta będzie sprawował jedynie nadzór nad działalnością admi-

nistracji dzielnicowej.

3.2. Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta

1. Przekazanie samorządom dzielnicowym samodzielnego wykonywania 

znacznej część zadań Miasta wymaga, poza utworzeniem administra-

cyjnych jednostek budżetowych dzielnic, także dokonania zmian orga-

nizacyjnych w Urzędzie Miasta.

2. Koordynowanie i analizowanie oraz nadzorowanie zadań przekazanych 

do realizacji jednostkom pomocniczym Prezydent Miasta wykonywać 

będzie zwłaszcza przy pomocy wyodrębnionego wydziału Urzędu Miasta 

nadzorowanego przez jednego z zastępców Prezydenta.
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Podsumowując projekt, należałoby:

1. Dokonać podziału miasta na dzielnice o takiej wielkości i potencjale, 

by można im było powierzyć prowadzenie przedszkoli, szkół podsta-

wowych i gimnazjów, utrzymanie dróg lokalnych i zieleni, zapewnienie 

bezpieczeństwa na osiedlach oraz inicjowanie lokalnych działań kultu-

ralnych i sportowych.

2. W oparciu o wnioski utworzonych dzielnic Rada Miasta Poznania, po za-

sięgnięciu opinii Prezydenta, stosowną uchwałą określi wysokość środ-

ków finansowych przeznaczonych na realizację przekazanych zadań 

na konkretny rok. Rozdzielenie finansowe dla poszczególnych dzielnic 

nastąpiłoby wg ustalonego wcześniej i zapisanego w statucie dzielnicy 

algorytmu. Dane te stanowić będą wytyczne dla rad dzielnic w planowa-

niu budżetu na dany rok.

3. Zapisane w budżecie miasta zadania dzielnica realizowałaby przy pomo-

cy niewielkiej, powołanej w tym celu, dzielnicowej jednostki budżetowej 

(kilkanaście osób).

4. Rada dzielnicy otrzymałaby kompetencje inicjatywy uchwałodawczej  

i opiniującej w miejskiej radzie.

5. Wybory do rad dzielnic odbywałyby się w okręgach jednomandato-

wych.

6. Istniejące osiedla uzyskałyby status jednostek mniejszego rzędu.
 

Tak zbudowane jednostki pomocnicze stanowiłyby część wła-

dzy publicznej w Poznaniu. 

Perspektywa wdrożenia projektu w Poznaniu

Dyskusja nad rolą samorządów pomocniczych w naszym mieście trwa 

już od wielu lat. Wielu było i nadal jest krytykantów obecnego stanu. Nie 

jest nawet sztuką opracować projekt zmian, bo i takie się pojawiały. Liczy 

się tylko dokonanie faktycznych przeobrażeń w funkcjonowaniu tych orga-

nizmów samorządowych.

Po publicznym przedstawieniu projektu Prezydenta Poznania inicjatywę 

przejęła Rada Miasta Poznania, uznając własną rolę w tej sprawie jako 
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dominującą. Od wielu miesięcy pracuje speckomisja RMP, tworząc własny 

projekt reformy. Czekamy na zakończenie prac, co ma nastąpić do końca 

lutego 2010 roku. Z dotychczasowych propozycji do tego projektu można 

wysnuć wniosek, że nie zmierza się do uczynienia z jednostek pomocni-

czych części władzy publicznej w Poznaniu.

Perspektywa reformy jednostek pomocniczych budzi wiele emocji wśród 

działaczy osiedlowych i radnych miasta. Jaki wpływ na wprowadzenie jakich-

kolwiek zmian będą miały zbliżające się wybory samorządowe w 2010 ro- 

ku – czas pokaże. Myślę jednak, że duże miasta w niedalekim czasie są 

„skazane” na ten kierunek zmian w zarządzaniu. Nie należy wykluczać 

także rozwiązań ustawowych. Oby się stało to jak najszybciej w naszym 

wspólnym, dobrze pojętym interesie.
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Piotr Szelągowski
STOWARZYSZENIE FUNDAMENTY SILNEGO PAŃSTWA

Sprawozdanie z dyskusji 
uczestników konferencji

Pierwszy zabrał głos dr Andrzej Pilichowski – Przewodniczący Sekcji So-

cjologii Wsi i Rolnictwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prelegent 

odwoływał się w swoim wystąpieniu do problemu działań na rzecz wzmoc-

nienia kapitału społecznego – opierał swoją opinię na wypowiedzi senatora 

Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, 

który w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na następujące za-

gadnienia i problemy:

a) wzmacnianie roli sołectwa – prawnie i finansowo;

b) tworzenie miejsc pracy na wsi niezwiązanych z pracą na roli;

c) podnoszenie jakości życia poprzez zmianę warunków bytowania na wsi 

– dostosowywanie ich, zbliżanie do warunków, jakie są w mieście, bez 

ingerencji w specyfikę krajobrazu wiejskiego;

d) podkreślenie roli pozytywów związanych z funkcjonowaniem wsi w kon-

tekście nośności jej walorów i ich wykorzystania dla rozwoju życia człon-

ków społeczności wiejskiej – środowisko, natura, czystość; 

e) współodpowiedzialność – zaszczepienie jej w większym wymiarze; 

f) występujące na wsi silne więzy rodzinne; ogólny cel: budowanie syste-

mów aktywizacji społeczności wiejskiej;

g) ruch odnowy wsi, budowa aktywnych postaw i tworzenie kapitału spo-

łecznego;

h) korzystanie z narzędzi, które dało nam wejście do Unii Europejskiej; 

uszeregowanie możliwości, ewentualne dostrzeżenie nowych mechani-

zmów usprawniających wyżej wymienione postulaty.

Przewodniczący w swoim wystąpieniu zaakcentował fakt, iż każdy roz-

wój to wzmocnienie pozycji sołtysa, a co za tym idzie – realizacja celów 

społecznych i samorządowych poprzez zwiększenie efektywności tej po-

mocniczej komórki samorządu terytorialnego. 



162

Dzięki takim narzędziom jak fundusz sołecki czy też program Leader są 

duże szanse na zrealizowanie tych postulatów.

Zadania dla sołtysów, takie, które mogą realizować i budować na nich 

kapitał społeczny, to usprawnienie wyborów parlamentarnych poprzez for-

my zachęty – wypracowane we własnym zakresie i dzięki własnej inwencji 

– mobilizujące czynnik ludzki na wsi i inne działania umożliwiające kreowa-

nie sołtysa na lidera poprzez podniesienie jego rangi.

Prace nad powszechnym dostępem informacji przez Internet na tere-

nach wiejskich są jedną z ważniejszych czynności pozwalających nadać 

wsi cechy nowoczesności. Dzięki rozwinięciu tych możliwości na terenach 

wsi zwiększy się jej atrakcyjność podmiotowa.

Zwrócenie uwagi na brak jakichś większych nakładów na oświatę. Brak 

przedszkoli jest wielką bolączką wsi. Powinna zdecydowanie wzrosnąć 

dbałość o wykształcenie dzieci wychowywanych na wsi. Możliwości powin-

ny być co najmniej zbliżone do tych, które są w mieście. Da to na pewno 

pozytywne efekty również w kwestii przywiązania do wsi wychowanych  

i wyedukowanych na wysokim poziomie młodych ludzi.

Wymienione tezy zawarte w wystąpieniu prezesa I. Niewiarowskiego 

zostały bardzo wysoko ocenione przez rozmówcę wypowiadającego się na 

początku dyskusji. Poruszył on też w swojej wypowiedzi cenną wskazów-

kę mówiącą o pozyskiwaniu dla społeczności wiejskiej tzw. „przybyszów”  

z miast i unikaniu konfrontacji z nimi.

Prowadzone obserwacje i dyskusje na poziomie akademickim, badania 

naukowe, jak również wnikliwa analiza ich wyników są niezwykle ważnym 

aparatem pomocniczym i cenną wskazówką we wspólnej analizie i pracy 

sołtysów.

Dr A. Pilichowski wspomniał o własnych doświadczeniach prowadzenia 

programu badań naukowych na terenie pięciu gmin województwa łódzkie-

go; zwrócił uwagę na aspekt wsi tematycznej, związki występujące między 

dydaktyką a analizą i konkluzją z niej wynikającą.

Można szerzej rozpatrywać aspekty takiej naukowej działalności w skali 

ogólnopolskiej.

Piotr S
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Wypowiadający się przeanalizował czynniki takich, a nie innych sądów 

czy opinii ankietowanych w przeprowadzonych badaniach, uwzględnił spe-

cyfikę, charakterystykę rozmówców – czy byli nimi rolnicy, czy też nie 

(„przybysze” na tereny wiejskie, tzw. miastowi) – i inne zmienne wpływa-

jące na wynik badania.

Warto rozróżnić podział na takie miejscowości, gdzie jest znaczna wie-

dza na tematy związane z działalnością sołtysów, i takie, gdzie występuje 

wzmożona aktywność społeczna.

Podsumowując swą wypowiedź, prelegent pogratulował zespołowi na-

ukowemu przeprowadzającemu badania. Zachęcił też do korzystania  

z wiedzy socjologicznej będącej wynikiem pracy zespołu naukowców.

Powyższą wypowiedź uzupełnił Patryk Węgierkiewicz, prezes Stowa-

rzyszenia Fundamenty Silnego Państwa, szef grupy badawczej akade-

mików, podkreślając, że realizującym badania był Zakład Badań Nauko-

wych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, którego członkiem jest 

przedmówca.

Następną osobą zabierającą głos w dyskusji był pan Ryszard Papierkow-

ski z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Zwrócił on uwagę na brak 

spojrzenia na rys historyczny społecznej funkcji sołtysa – nie ujęto bowiem 

podczas konferencji informacji na temat jego pozycji w czasach przedwo-

jennych. Chodziło głównie o warunki, jakie kandydat na sołtysa musiał 

spełnić, aby móc piastować to stanowisko.

Ważne kryterium stanowił status majątkowy takiego kandydata – mu-

siał posiadać minimum trzy morgi ziemi w danym sołectwie, co niejako 

oznaczało że „znał się” na pracy na roli. Ponadto brano pod uwagę wiek 

– urząd sołtysa mógł objąć kandydat w wieku co najmniej trzydziestu lat,  

a więc liczyło się doświadczenie życiowe osoby kandydującej. I jeszcze jeden 

ważny wymóg, a mianowicie musiał, co najmniej trzy lata mieszkać na da-

nym terenie – chodziło o rozeznanie i orientację w lokalnej społeczności.

Należy podkreślić, że powyższe czynniki również dzisiaj wydają się zna-

mienne dla przynajmniej dobrego startu na stanowisku sołtysa. Jak widać, 

w okresie międzywojennym niejako domyślnie, intuicyjnie przewidziano to 

pewne minimum niezbędne do dobrego sprawowania tej społecznej funkcji.
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Prelegent w dalszym ciągu swojej wypowiedzi poruszył temat bardzo 

ważny i, jak się w toku dyskusji okazało, drażliwy: fundusz sołecki.

I znów nastąpiło nawiązanie do okresu międzywojennego. Padły przy-

kłady istnienia pewnych schematów działań związanych z finansowaniem 

sołectw w rodzaju obecnego funduszu sołeckiego, np.: koła łowieckie pła-

ciły za korzystanie z terenów podległych gminie, a o wydatkowaniu pienię-

dzy decydowali:

– sołtysi, 

– rady sołeckie, 

– zebrania wiejskie.

W nawiązaniu do referatu pani Agnieszki Figiel pan R. Papierkowski mó-

wił o trzech niezbędnych warunkach powstania sołectwa idealnego:

Sołtys aktywista – osoba o odpowiednich predyspozycjach, niemająca 

oporów z podejmowaniem szeroko rozumianych działań na swoim tere-

nie, aktywista, zaangażowany w pracę społeczną, osoba, która „to lubi”.

Czynnik ludzki – mieszkańcy muszą być chętni do działań, aby nastę-

powała korelacja pomiędzy sołtysem a nimi, sołtys jest czynnikiem akty-

wizującym.

Pieniądze – ta kwestia wymaga szczególnego podkreślenia; nawiązanie 

do wypowiedzi o przedwojennym finansowaniu sołectw; zwrócenie uwagi 

na niedofinansowanie tych komórek samorządu pomocniczego.

Następnie prelegent podjął polemikę z panem Krzysztofem Bondyrą do-

tycząca wspomnianego w referacie przypadku zakupu laptopa na potrzeby 

sołectwa, co mogłoby sugerować prywatę, ponieważ w zebraniu wiejskim, 

jak dopowiedziano, uczestniczyli głównie członkowie rodziny dalszej i bliż-

szej sołtysa.

Wydaje się jednak, że już sam fakt pojawienia się laptopa (abstrahując 

od używającej go grupy ludzi) na wsi jest sam w sobie dobrem, zważywszy 

na bardzo duże braki w temacie komputeryzacji i informatyzacji sektora 

wiejskiego. Można się jedynie zastanowić, czy akurat w tym konkretnym 

przypadku nie było jakichś poważniejszych potrzeb na terenie tego kon-

kretnego sołectwa.
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Ponadto zwrócono uwagę na wypowiedzi pana K. Bondyry dotyczą-

ce potrzeb inwestycyjnych i innych wydatków na terenie sołectwa i jego 

stwierdzenie, że fundusz sołecki w kwocie 20 tysięcy złotych to: „za mało 

na infrastrukturę, a za dużo na wydawanie na festyny”.

Tą wypowiedzią wpisuje się Krzysztof Bondyra w intencję dyskutanta, 

jak się wydaje, mającą na celu podkreślenie zbyt małego dofinansowania 

sołectw.

W dalszej części wypowiedzi prelegent wskazuje na pewne antagonizmy 

pomiędzy Związkiem Gmin Wiejskich a sołtysami. Pozycja wójtów pozwala 

na wyodrębnianie jak największych ilości finansów do swojej dyspozycji, 

co starają się czynić, tak wynika z doświadczenia mówiącego (przewodni-

czący rady przez trzy kadencje).

Chodzi przede wszystkim o uwzględnienie pewnych dodatkowych kwot 

w budżecie gminy na prace porządkowe na terenie sołectwa czy też na 

organizację przynajmniej jednej imprezy w roku, która poza walorami kul-

turalnymi na pewno będzie przecież integrowała społeczność wiejską na 

terenie danego sołectwa. Przepływ tego kapitału finansowego w „dół” (do 

sołectw z gmin) jest poważnie utrudniony.

Kolejne spostrzeżenie wypowiadającego się wskazało na większą po-

moc czy też przychylność, jaką wykazuje Związek Powiatów w kwestii 

metod dofinansowania sołectw i starań o takie dofinansowania. Wyraźnie 

podkreślił on zagadnienia finansów dla sołtysów, szczególnie z uwzględnie-

niem ich w budżecie gminy. 

W odpowiedzi zwrócono uwagę, że mechanizm finansowania sołectw 

jest pewnym novum, programem dopiero wdrażanym i mającym na celu 

zwiększenie aktywności działań na terenach wiejskich podległych sołty-

som. Kwestia przystąpienia 47% gmin do tego programu (rozdział fundu-

szy) wydaje się pozytywem i napawa optymistycznie. Działania na tere-

nach gmin, które do niego przystąpiły, pokażą wójtom i burmistrzom tych 

53%, które nie przystąpiły, że zasadnym jest tworzenie takich funduszy.

Następnie głos w dyskusji zabrał Stanisław Bryl pochodzący z tej sa-

mej gminy, co poprzednik. Odnośnie zagadnień funduszu sołeckiego dys-

kutant uważa, że jeżeli uchwalono ustawę, pieniądze powinny przyjść  

S
p
ra

w
o
zd

a
n
ie

 z d
ysk

u
sji u

cze
stn

ik
ó
w

 k
o
n
fe

re
n
cji



166

z budżetu centralnego. Istnieje obawa wójtów związana z decentralizacją, 

a także być może pojawiającym się faktem lepszej gospodarności uzyska-

nej przy zaangażowaniu o wiele mniejszych finansów (10–20 tys. zł – fun-

dusze sołeckie), co może z kolei wykazać niegospodarność na wyższych 

szczeblach.

Zwrócono uwagę na fakt, że rady sołeckie bez pieniędzy, którymi mogą 

dysponować, są martwymi strukturami niczemu ani nikomu niesłużącymi. 

Często jest tak, jak wskazał dyskutant, że po czterech latach nie bardzo się 

pamięta, kto w ogóle jest w radzie sołeckiej.

Ciekawa okazała się uwaga dotycząca kwestii rozliczenia sołtysów – 

wielu z nich „przestraszyło” się obowiązków związanych z pracą rozlicze-

niową z wydawanych pieniędzy uzyskanych z funduszu, bowiem pracę 

tę (działania czysto rachunkowe) przedstawiono w taki sposób, że wielu  

z nich uznało, że z tego powodu może nie podołać codziennym obowiąz-

kom (prowadzenie gospodarstw, działalność na stanowisku sołtysa). Wy-

daje się to zasadne, na pewno wielu zaangażowanych społecznie ludzi po 

prostu może nie mieć czasu i środków na działalność związaną z księgowa-

niem wydatków. W konsekwencji tego na terenie powiatu zamieszkiwane-

go przez prelegenta tylko jedna gmina przystąpiła do programu funduszu 

sołeckiego.

W odpowiedzi kolejny dyskutant (nie przedstawił się) podkreślił – na 

podstawie własnych obserwacji i praktyki – dobre strony funduszu sołec-

kiego i zwrócił uwagę na zjawisko przystępowania większej ilości gmin po 

wzięciu „dobrego przykładu” wynikającego z obserwacji tych, które pierw-

sze uczyniły ten krok.

Joanna Iwańska – redaktor „Gazety Sołeckiej” swoją wypowiedź rozpo-

częła od zagadnienia funduszu sołeckiego. Począwszy od kwietnia 2009 ro- 

ku codziennie odbiera telefony i maile od sołtysów na temat tego funduszu 

– głównie spraw technicznych.

Przykładowo:

– Czy można zakupić grunty za te pieniądze (np. brak placyku na tere-

nie sołectwa)?
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– Co zrobić, kiedy rada gminy nie podjęła żadnej uchwały (dotyczącej 

funduszu), czy to jest zgodne z prawem, czy nie?

– Czy oświetlenie należy do wydatków, które można zfinansować z fun-
duszu?

– Co to znaczy „zadanie własne gminy”?

Wypowiadająca się stwierdziła, że „Gazeta Sołecka” stara się pomóc  

i sprostać tym wszystkim prośbom o wyjaśnienie kwestii technicznych  

– drukuje w miarę swoich możliwości odpowiedzi na pytania sołtysów. Na-

wiązuje do konkretnych przepisów, gdzie znajdują się odpowiedzi na za-

dane pytania (Ustawa o samorządzie gminnym). Stwierdza jednak, że są 

to po prostu działania niewystarczające.

Zwraca uwagę na fakt aktywizacji pewnej grupy sołtysów, którzy po 

prostu chcą działać – stąd pojawiają się pytania o rozdział funduszu, jak 

się do tego zabrać, aby nie popełnić błędów, co w podtekście wskazuje, że 

być może nie do końca forma przygotowania merytorycznego opisu ob-

sługi funduszu była przystosowana do jego bezpośredniego odbiorcy albo 

że jest to znów przykład urzędniczej papki informacyjnej, której być może  

i sam urzędnik ją tworzący nie rozumie.

Podczas tej wypowiedzi sołtys z Podkarpacia wskazał na fakt, iż  w jego 

gminie z jedenastu sołtysów tylko trzech zdecydowało się podjąć wyzwa-

nie związane z wydatkowaniem i rozporządzaniem funduszem, mimo iż 

według danych statystycznych województwo podkarpackie stoi najwyżej, 

jeżeli chodzi o uchwalenie funduszu sołeckiego – 76% gmin.

Prelegentka zwróciła także uwagę na aktywizację społeczności kierowa-

nej przez sołtysa, m.in. w aspekcie:

– myślenia kategoriami budżetowymi,

–  możliwości rozwiązywania problemów gospodarczych,

–  tworzenia planu, projektu,

– zaangażowania bezpośredniego w radach sołeckich społeczności wiej-

skiej.

Wskazała też na możliwość uchylenia projektu przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową.
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Są to szczegóły techniczne, które poprzez swoją wagę mają wpływ na 

integrację, pozwalają na rozwój myślenia społecznego, przejęcia odpowie-

dzialności przez poszczególnych członków wspólnoty wiejskiej i wyelimino-

wania złych, starych stereotypów dotyczących też tzw. czynu społecznego, 

a przecież to nic innego jak działanie wspólne ku osiągnięciu jakiegoś wy-

tyczonego celu przez społeczność. Działanie takie zawsze jest efektywniej-

sze niż praca czy działalność indywidualna w tym samym kierunku.

Być może te rozwiązania wpłyną na podwyższenie niskiego, zaledwie 

siedmioprocentowego wskaźnika tych, którzy należą i działają w struktu-

rach stowarzyszeń wiejskich. A przecież tradycje działania wspólnotowego 

na wsi polskiej sięgają bardzo głęboko. Jednak obecny dwuprocentowy 

wskaźnik pracy społecznej jest bardzo niezadowalający. I to głównie odbi-

ja się na stanie wsi – brak zaangażowania w ogólnie rozumiany dorobek 

określonego sołectwa, a przez to i całej gminy.

Nawiązując do referatu Katarzyny Dojwy,  zwróciła także uwagę na to, 

iż zaangażowanie i przynależność do stowarzyszeń niweluje wyobcowanie, 

frustrację i wycisza bunt, a w linii prostej prowadzi do budowy społeczeń-

stwa obywatelskiego.

Kontynuując swą wypowiedź, prelegentka zwróciła szczególną uwagę 

na pozytywne zaopiniowanie tych właśnie czynników, które będą miały 

znaczący wpływ na aktywizowanie wspólnot wiejskich. Określenie fun-

duszów sołeckich mianem „dobrodziejstwa” ma swoją wymowę. Z dru-

giej jednak strony podany przykład województwa mazowieckiego, gdzie,  

w procentowym ujęciu, ilość przystępujących do funduszu gmin, pomimo 

największej liczby sołectw (7300), jest najniższa w Polsce, stanowi smutny 

przykład niewykorzystania ogromnego potencjału. Należy przypuszczać, 

że przyczyną takiego stanu rzeczy jest w głównej mierze brak tradycji sa-

morządowych – w przeciwieństwie do województwa podkarpackiego nale-

żącego do dawnego zaboru austriackiego – Galicji.

W podziękowaniu za poruszenie bardzo istotnych kwestii potwierdzono, 

że tzw. pytania techniczne pojawiają się w wielu gminach: ludzie rozma-

wiają o tym na co wydać pieniądze, co zrobić, gdy pojawiły się środki, któ-

re można wydatkować, no i jak to zrobić, i jak się rozliczyć. Doświadczenia 

pierwszego roku funkcjonowania funduszu na pewno wskażą nowe moż-
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liwości i utorują drogi rozwoju. Jednak obecnie – zdaniem podsumowują-

cego powyższą wypowiedź – pytań związanych z wdrażaniem funduszu 

sołeckiego, na które nie ma odpowiedzi, jest bardzo wiele.

Do wystąpienia red. Joanny Iwańskiej, a także do tezy zawartej w ty-

tule tej konferencji nawiązała przedstawicielka Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie – Izabela Książkiewicz, wskazując na podział na linii teore-

tycy – praktycy. W zasadzie trudno powiedzieć, że mamy w Polsce społe-

czeństwo obywatelskie. Połowa mieszkańców żyje na terenach wiejskich. 

Zagadnieniem wiążącym jest próba odbudowania bądź też zbudowania 

społeczeństwa obywatelskiego w ramach społeczności lokalnych na tere-

nach podległych sołectwom jako tym najmniejszym komórkom samorzą-

du pomocniczego. Nie można się opierać na jakiejś tworzonej wizji „sołtysa 

wirtualnego”.

Wypowiadająca się zwróciła się bezpośrednio do zgromadzonych, jakby 

potwierdzając misję całej konferencji, że to właśnie od nich, od ich działań, 

od ich zaangażowania i pomysłów zależy, czy uda się to społeczeństwo 

obywatelskie w formie najbardziej podstawowej odbudować.

Czy też stanie się tak, że pomimo uczestnictwa w konferencji, dostar-

czenia odpowiednich materiałów, narzędzi i środków do zaktywizowania 

lokalnych społeczności – nie stanie się nic, ponieważ czy to uczestnicy, czy 

też inni sołtysi nie podejmą wyzwania lub ograniczą się do działań zacho-

wawczych, najbardziej podstawowych, a być może i do prywaty. „Każdy 

sobie rzepkę skrobie” – cytat z jednej z wypowiedzi, który może i coś ta-

kiego sugerować, wydaje się tu dość niefortunny, a czy jest uprawniony, to 

kwestia analizy i badań.

Podsumowując, raz jeszcze dyskutantka podkreśliła wkład zgroma-

dzonych na sali sołtysów i przewodniczących rad w działalność zwróconą  

w kierunku budowy społeczeństwa obywatelskiego. Ważne, by za kilka lat 

zgromadzeni tu, spotkawszy się na podobnej konferencji, na pytanie, czy 

sprostali wyzwaniu, mogli dać pozytywną odpowiedź.

Czesław Kudzia – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Opol-

skiego, przedstawiając się, podkreślił, że reprezentuje ten sam region, co 

poseł Danuta Jazłowiecka, region, w którym 24 czerwca 2006 roku „naro-

S
p
ra

w
o
zd

a
n
ie

 z d
ysk

u
sji u

cze
stn

ik
ó
w

 k
o
n
fe

re
n
cji



170

dziła się” idea funduszu sołeckiego. Prelegent poruszył kwestie związane  

z gospodarnością sołectw i sołtysów ze swojego regionu. Mówił o tym, 

że nie tylko uruchomione zostały fundusze z różnego rodzaju odpisów, 

które nie zostały zabrane, ale dodano kwoty z nowego funduszu. Przykła-

dowo jeden z sołtysów osiąga 30 zł z jednego funduszu i 20 zł z drugiego 

funduszu na osobę w swoim sołectwie. Wyraźnie ukazuje to stopień za-

angażowania w pracę i gospodarność tego człowieka, a także konkretne, 

wymierne efekty finansowe, które przekładają się na pieniądze do zago-

spodarowania. I to niemałe.

W dalszym toku wypowiedzi prelegent mówił o gospodarności i wyko-

rzystywaniu funduszów, czego dowodem jest fakt, że każda wioska korzy-

stająca z tych zasobów ma swój klub. Także wiele innych śladów gospodar-

ności jest widocznych na Opolszczyźnie. Każda złotówka jest pomnażana 

nawet dziesięcio-, piętnastokrotnie.

Mowa jest o czynach społecznych lub też działalności wolontariatu, tutaj 

nie ma znaczenia nazewnictwo – co zostało wyraźnie podkreślone – chodzi 

o mądrość działań inicjowanych czy to przez wójta, czy burmistrza, czy 

sołtysa.

W komentarzu do tej wypowiedzi stwierdzono, że można ją określić 

jako autoreklamę swojego regionu, co jest jak najbardziej mile widziane, 

jeśli podane przykłady mają potwierdzenie w rzeczywistości. Można tego 

pogratulować prelegentowi.

Sławomir Białkowski – wójt gminy Zakrzew w powiecie radomskim 

(województwo mazowieckie), mający za sobą trzy kadencje, poinfor-

mował, że realizuje różne działania związane z funduszem sołeckim, 

chociaż, jeżeli chodzi o obecną najnowszą formę funduszu – gmina nie 

przyjęła go. Zwrócił tutaj uwagę na sprawy związane z zapisem ustawo-

wym. Zauważył, że w kwestii, czy gmina ma obowiązek przyjąć uchwałę 

o wdrożeniu funduszu, czy też nie, zdania są podzielone. Podał tu przy-

kład bardzo konkretny. Otóż otrzymano pismo – wykładnię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, że rada może nie podejmować żadnej uchwały.  

W domyśle jest to wyjaśnienie, a także, być może, wytłumaczenie dla tak 
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dużej procentowo ilości jednostek niepodejmujących decyzji o przyjęciu 

funduszu na Mazowszu. W ten sposób prelegent podsunął wyjaśnienie dla 

25,35% liczby gmin, o których wspomina prezes I. Niewiarowski, które nie 

podjęły żadnej decyzji. Tym samym uzmysłowił zebranym, że powodem 

tego wysokiego procentu niepodjętych decyzji jest interpretacja i spory po-

wstające w wyniku pojawienia się np. właśnie takiej, a nie innej wykładni. 

Wójt postawił pytanie, czy w wyniku tej sytuacji pojawią się różne analizy 

uczonych, związane z ustawą. Podał przykład interpretacji zamieszczonej 

w „Gazecie Sołeckiej”, gdzie mówi się o bezwzględnej konieczności podję-

cia decyzji – na „tak” lub „nie”.

Następnie prelegent zaprezentował swoje – jako wójta – metody akty-

wizacji sołectw. Jego metoda sprowadza się do sugerowania, wymyślania 

przez sołtysów i ich społeczności konkretnych programów, projektów, za-

dań, które będą przez gminę w miarę możliwości realizowane. Podkreślił, 

powołując się na wiedzę redaktor naczelnej „Gazety Sołeckiej” dotyczącą 

jego gminy, że z pełną premedytacją stara się realizować podsuwane pro-

jekty.

Wójt odniósł się też do komentarzy osób, które z pewnym niedowie-

rzaniem wypowiadały się na temat fachowości takich projektów, a także 

samej procedury ich realizacji, a następnie przeszedł do omówienia samej 

ustawy. Zdecydowanie zwrócił uwagę na to, że w podsuwaniu pomysłów 

na sposób wydania środków wiele zależy od sołtysa. Oparł się tutaj na kon-

kretnym przykładzie funduszu drogowego, który mógł być sklasyfikowany 

jako część funduszu sołeckiego.

Kwoty, które przypadały sołtysom (od 4000 do 8000 zł) z tego fundu-

szu były wydatkowane różnie, w zależności od, można by to tak określić, 

zaangażowania sołtysa. Jedni umieli skutecznie i właściwie zainwestować 

te pieniądze w swoje sołectwo, ale byli też i tacy, którzy przypominali sobie  

o pieniądzach funduszu pod koniec roku, no i różnie bywało z ich pożytecz-

nym wykorzystaniem.

Tym samym prelegent zwrócił uwagę na czynnik ludzki – na indywidual-

ne predyspozycje i chęć „chcenia” dobrego gospodarowania. Ponadto po-

dzielił się ze zgromadzonymi swoim pomysłem, jak to wyraził, na fundusz 

sołecki. Skoro nie podjęto uchwały o jego zaistnieniu lub niezaistnieniu,  
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w jego gminie ogłoszono konkurs, z datą aż do 15 października, na naj-

lepszy projekt zgłoszony przez działających tu sołtysów. Ustanowiono 

fundusz, który zostanie przeznaczony na jego realizację na poziomie 20 

tysięcy zł.

Na zakończenie wójt podkreślił bardzo ważny aspekt drobiazgowego 

rozliczenia wydawanych pieniędzy, dlatego, że pieniądze te są dobrem 

publicznym. Obowiązek wypełniania szczegółowych procedur księgowych 

potrzebnych do prawidłowego rozliczenia wydanych pieniędzy podał jako 

jeden z powodów zniechęcających wójtów do korzystania z funduszu.

W podsumowaniu tej krytycznej wypowiedzi w sprawie funduszu sołec-

kiego podkreślono, jak wiele w decyzji o przyjęciu tych funduszy, zależy od 

postawy i pozycji wójta.

Tutaj jednak zauważyłbym, że w odpowiedzi nie zawiera się dostrze-

żenie w zasadzie swoistej formy zastępczej dla funduszu, a mianowicie 

zaproponowanego przez wójta konkursu na pomysły zgłaszane przez soł-

tysów, a tym samym wykorzystania czynnika rywalizacji, który wydaje 

się też całkiem dobrym sposobem na aktywizację działań społecznych  

i gospodarskich.

Pytanie: Czy na tym poziomie życia jest to wystarczająco widoczny  

i czytelny czynnik?

Przykłady z innych dziedzin życia (np. sportu) w pełni potwierdzają jego 

rolę i wagę. Jeżeli wójt, który wnikliwie analizuje sytuację, dysponuje odpo-

wiednią wiedzą praktyczną (trzy kadencje) i do tego rzuca takie wyzwania, 

jest to w pełni uzasadnione. Jest to, być może, bardzo ciekawy pomysł, 

który wprawdzie nie zastąpi funduszu sołeckiego, jednak odpowiednio 

wykorzystany i dopracowany może wpłynąć na zwiększenie efektywno-

ści wykorzystania pieniędzy publicznych, co było dodatkowo podkreślone  

w komentowanej wypowiedzi. Przedstawiono tu bardzo odpowiedzialną 

postawę społeczną.

Głos zabrała ponownie red. Joanna Iwańska, podkreślając zaangażowa-

nie wójta z Zakrzewa, wręcz wyłuskiwanie wszelkich inicjatyw oddolnych, 

pomysłów zawierających elementy folkloru lokalnego, dziedzictwa histo-

rycznego regionu (rycerz Powała). Wskazując też na siedzącą obok wójta 
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Panią Sołtys Roku, raz jeszcze potwierdziła, że pomoc wójta w zakresie 

dofinansowania wszelkich cennych inicjatyw oraz jego zaangażowanie są 

ogromne. W zasadzie on ma swój samodzielnie zorganizowany rodzaj fun-

duszu sołeckiego, być może jedynie skala tego jest mniejsza, z racji mniej-

szych możliwych do zdobycia środków.

Następnie skrytykowała Regionalne Izby Obrachunkowe, stwierdzając, 

na przykładzie cytowanego fragmentu Ustawy o funduszu sołeckim, że 

wytyczne dotyczące wstrzymania się od głosu w trakcie głosowania podję-

cia uchwały za przyznaniem środków stanowiących fundusz sołecki są po 

prostu niezgodne z wyżej wymienioną ustawą. Tym samym skrytykowała 

orzecznictwo Regionalnych Izb Obrachunkowych. Dodała też ważną infor-

mację, że zaczerpnęła wiedzy u źródeł, więc u twórców ustawy – prof. Micha-

ła Kuleszy i senatora Ireneusza Niewiarowskiego. Intencją ustawodawców  

i ustanowienia tego punktu właśnie o takiej treści było wywołanie dysku-

sji nad projektem wydzielenia budżetu dla sołectw. Dyskusji, w wyniku 

której podjęto by, być może, negatywną decyzję, ale nawet taka decyzja 

opierałaby się na określonych przesłankach, odpowiednio umotywowa-

nych, wyłonionych właśnie w dyskusji. A rozmowa na jakikolwiek temat 

zawsze prowadzi do przemyśleń, analizy i umożliwia rozwój, a także za-

stanowienie się, chociażby krótkie, nad jej tematem. To zawsze zostawia 

ślad i pozwala na szersze i bardziej konstruktywne rozpatrywanie proble-

mu podczas ponownej dyskusji nad nim. I oczywiście ułatwia znalezienie 

rozwiązań.

Na zakończenie red. Iwańska raz jeszcze podkreśliła zaangażowanie 

wójta Zakrzewa w pobudzanie inicjatyw oddolnych, wspieranie ich i po-

moc. Znając jego działalność, określiła go mianem jednego z najlepszych 

wójtów w kraju.

Feliks Jagódka ze Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej również 

przyłączył się do pozytywnych opinii o działalności wójta z Zakrzewa  

w zakresie wspierania i pomocy inicjatyw oddolnych, a także pomagania 

sołtysom w ich działalności.

Następnie przeszedł do omówienia pomysłu swojego wójta, który zor-

ganizował dla wszystkich sołtysów i radnych szkolenie na temat funduszu 

sołeckiego. Jest to na pewno bardzo dobre rozwiązanie. Szczególnie, jeżeli 
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chodzi o sprawy związane z rozliczaniem funduszu i sprawy techniczne, po-

jawiające się na pewno wokół realizacji funduszu sołeckiego. Pieniądze przy-

znano, szkolenie zostało zrealizowane, pozostało tylko stworzyć odpowied-

nie wnioski i skorzystać z dobrodziejstw wynikających z działania funduszu.

Pojawia się pytanie: Czy to jedyna gmina, która tak sprawnie do tego 

zagadnienia podeszła? I czy to podejście przełoży się na efekty? O tym się 

przekonamy.

Grzegorz Siwiński – dyrektor generalny Krajowego Stowarzyszenia Soł-

tysów – wyjaśnił kwestie związane z pomocą dla sołtysów, praktycznymi 

zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego. Ponieważ zakładano pro-

blemy wynikające z wdrożenia funduszu, rozpoczęto starania o grant. Fun-

dusz Inicjatyw Obywatelskich już rozpoczął realizację – poprzez przygo-

towanie poradnika, który w jasny, spójny i precyzyjny sposób wyjaśniałby 

zasady wdrażania funduszu. Jest przygotowywana kadra trenerów, a tak-

że planowane są na 2010 rok szkolenia – około pięćdziesięciu na terenach 

gmin, które przystąpiły do funduszu sołeckiego, ale nie tylko – również  

i tam, gdzie tej decyzji nie podjęto. Jak uznał przemawiający, należy 

przybliżyć problemy i mechanizmy związane z funduszem sołeckim za-

równo wszystkim zainteresowanym, jak i tym, którzy do tego projektu 

podchodzą sceptycznie, gdyż  istnieje szansa na przekonanie ich.

Dyrektor G. Siwiński przekazał podziękowania obecnemu na konferencji 

przedstawicielowi Związku Gmin Wiejskich RP – za wkład, jaki osobiście 

włożył w tworzenie programu funduszu sołeckiego. Jednocześnie krótka 

uwaga o fakcie, że wielu innych kolegów obecnego przedstawiciela Związ-

ku Gmin Wiejskich z dużą rezerwą podchodziło do tematu funduszu so-

łeckiego.
Następne słowa podziękowania były skierowane do „Gazety Sołeckiej”. 

Podkreślono zasługi tego pisma w upowszechnianiu wiedzy na temat fun-
duszu sołeckiego. Praktycznie w każdym z wydawanych ostatnio numerów 
pojawiały się jakieś informacje wspierające czy też wyjaśniające na ten 

temat.

Prelegent podał też przykład Izby Rozrachunkowej działającej w Wielko-

polsce, która już w kwietniu 2009 roku zorganizowała szkolenie na temat 

zasad wdrażania funduszu i jego idei.
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Na zakończenie wypowiadający się podkreślił, że będą dołożone wszel-

kie starania, aby pomóc we wdrażaniu funduszu, pomóc sołtysom w jego 

rozumieniu i posługiwaniu się tym nowym dla nich narzędziem. Planuje się 

po roku przeprowadzenie analiz, wyszukanie zaistniałych nieprawidłowości 

i błędów oraz ogólne działania podsumowująco-rozrachunkowe w stosun-

ku do wdrażanego funduszu sołeckiego.

Edward Trojanowski – sekretarz Związku Gmin Wiejskich RP – zwrócił 

uwagę na szczegóły finansowania samego funduszu: 30% podatku rol-

nego i 10% podatku od nieruchomości. Zasygnalizował irracjonalną kon-

strukcję finansowania funduszu w pierwszym jego projekcie. Jak dowodził, 

są gminy, które osiągają dochód na poziomie kilku milionów złotych, uzy-

skując przychody właśnie z tych wymienionych środków, ale są też i takie 

gminy, których dochód z tych środków nie przekracza 1000 zł. Takie dys-

proporcje dyskwalifikują ten sposób finansowania funduszu.

Druga poruszona kwestia to oczywisty fakt: „Przy pomocy społeczeń-

stwa obywatelskiego pieniądze są wydatkowane najracjonalniej”, jak się 

wydaje jest to istota i cel do osiągnięcia. Kiedy społeczeństwo będzie iden-

tyfikowało się z poczuciem odpowiedzialności za ogólny stan rzeczy ota-

czający jego wybrane grupy, jednym słowem: będzie w pełni rozumiane  

i odbierane jako społeczeństwo obywatelskie, problemów i obaw odnośnie 

niegospodarnego wydawania pieniędzy z jakiegokolwiek funduszu po pro-

stu nie będzie.

Prelegent poinformował, że od roku 1990 starał się poprzez różne or-

ganizacje pozarządowe (m.in. Caritas) pobudzać do działań społeczności 

wiejskie. W grę wchodziły mniejsze pieniądze, więc łatwiej było o kontrolę 

nad nimi i można było traktować to jako rodzaj ćwiczeń, przymiarki do 

czegoś bardziej poważnego, a także do wykształcenia pewnych zachowań, 

a tym samym do obywatelskiego wychowania pokolenia, które będzie rzu-

towało na całe społeczeństwo.

Wypowiadający się podkreślił, że kiedy gmina ma sprawne, prężnie 

działające rady sołeckie i zaangażowane społeczności, wtedy naprawdę 

warto dawać pieniądze. Nie można jednak czynić tego sztampowo, aby nie 

popełniać błędów. Odpowiedzialność za źle wydane pieniądze spada bez-

pośrednio na administrację samorządową.
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Prelegent wskazał, że partnerem dla gmin w kwestii przydziału środków 

jest rząd, dla sołtysa natomiast radny czy wójt (administracja samorządo-

wa) jest adwersarzem i na sesji będzie walka o każdą złotówkę.

Zasady tworzenia i konstrukcji finansowania funduszu zostały przyjęte 

przez Sejm. W ustawie uściślono i wskazano, na jakie cele powinny być 

przeznaczane pieniądze zasilające sołectwa. Fundusz sołecki są to finanse 

publiczne (zgodnie z ustawą zasadniczą), dlatego też ich użytkowanie, wy-

datkowanie musi być ściśle kontrolowane, aby nie dochodziło do nadużyć. 

Ustawa w tym kształcie, w którym została przyjęta, jest na dzień dzisiejszy 

najlepiej, jak to było możliwe, skonstruowana; dostrzeżone błędy odnoś- 

nie finansowania są już poprawione. Zresztą sam wypowiadający się, jak 

podkreślił, brał aktywny udział w pracach związanych z przygotowaniem 

ustawy i poświęcił wiele wysiłku, aby spełniała swoją rolę.

Tematyka dotycząca funduszu sołeckiego zdominowała całkowicie czas 

przeznaczony na dyskusję. Jak widać, kwestie związane z finansowaniem 

działań zawsze będą wysuwały się na pierwsze miejsce. Jak kilkakrotnie 

wspomniano, bez pieniędzy nie ma zbyt wielu szans na rozbudowę oraz 

rozwój wsi, zarówno w sferze materialnej, która może wspomóc tworzenie 

się społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednich zachowań je kształtu-

jących, jak i tej ściśle duchowej – więzi łączących ludzi, którzy wiedzą, że 

dążą do dobra wspólnego, a korzyścią będzie dla nich podniesienie jakości 

życia.

Można tutaj nawiązać do wypowiedzi Piotra Matczaka i podkreślić rolę 

w tym zakresie rad społecznych, które poprzez swoje działania ewidentnie 

powinny zajmować się integracją społeczeństwa na wsi, a także świado-

mym i rozważnym działaniem związanym z tworzeniem programów wy-

datkowania pieniędzy z funduszu, tak, aby osiągnąć maksymalne korzyści 

z ich realizacji.

Wspólne inwestycje, jak np. budowa szkół, boisk, wodociągów, klubów, 

tylko zbliżają i powodują, że zachowania obywatelskie pozwalają na jesz-

cze więcej wspólnych inicjatyw, niejako „wchodzą w krew” osobom dzia-

łającym nie tylko w radach, pozwolą się również przenosić na resztę spo-

łeczności.
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Sołtys natomiast będzie pełnił rolę integracyjną i kierowniczą, dzięki 

czemu, być może, zbliży się ten model do wizji sołectwa idealnego z refe-

ratu Agnieszki Figiel.

Podczas dyskusji przewijały się trzy czynniki: zaangażowany sołtys ak-

tywista, działający na rzecz wspólnoty wiejskiej, społeczeństwo obywatel-

skie świadomie działające na rzecz dobra wspólnego i, sądząc po kierunku 

dyskusji, najważniejszy czynnik umożliwiający realizację efektów wynika-

jących z tych dwóch postaw, a mianowicie pieniądze.

Następnie zwrócono uwagę na to, że wielkość sołectw również może 

wpływać na trudności związane z gospodarowaniem środkami finansowy-

mi przyznawanymi z funduszu sołeckiego. Chodzi tu głównie o małe sołec-

twa (najmniejsze liczy 28 osób).

Podsumowania całej konferencji w postaci krótkiej wypowiedzi dokonał 

prezes Stowarzyszenia Fundamenty Silnego Państwa – Patryk Węgierkie-

wicz, raz jeszcze zaznaczając ogromny i praktycznie niewykorzystany po-

tencjał sołtysa w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego na wsi polskiej. 

Zamykając dyskusję, zapraszał słuchaczy do współpracy przy następnych 

projektach środowisk naukowych i samorządowych.
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Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest dobrowolnym związkiem sto-
warzyszeń sołtysów. Obecnie zrzesza 28 stowarzyszeń, liczących łącznie 
ponad 15 000 członków. Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi 
oraz członkowie rad sołeckich.
KSS konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede 
wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugrun-
towaniu demokracji i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji 
samorządowej i mieszkańców.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest apolityczną organizacją pozarzą-
dową, nie nastawioną na zysk (non profit). KSS jest organizacją pożytku 
publicznego.
Więcej informacji na: na www.kss.org.pl

Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa jest ogólnopolską ini-
cjatywą, zrzeszającą studentów, doktorantów i młodych pracowników 
nauki. Celem stowarzyszenia jest uruchomienie procesu merytorycznej 
współpracy pomiędzy różnymi środowiskami społecznymi deklarujący-
mi zainteresowanie państwem polskim oraz jego rozwojem. Szczególny 
nacisk położony został na aktywizację środowiska młodych ludzi, a co za 
tym idzie – włączenie ich w proces współtworzenia i rozbudzenie poczu-
cia odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość. 
Więcej informacji na: www.sfsp.pl

Instytut Zachodni jest wyspecjalizowaną placówką niemcoznawczą. Po-
siada on bogatą niemal sześćdziesięcioletnią tradycję naukową, którą wy-
raża trójczłonowe hasło: Polska – Niemcy – Europa. Oznacza ono, iż Insty-
tut Zachodni realizuje badania poświęcone stosunkom międzynarodowym 
w Europie, warunkującym je czynnikom wewnętrznym i zewnętrznym, ze 
szczególnym uwzględnieniem Niemiec, ich miejsca i roli w świecie, jak i sze-
roko rozumianym wzajemnym relacjom Polaków i Niemców. 
Więcej informacji na: www.iz.poznan.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (FOP) został ustanowiony 
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest prze-
znaczony na realizację przedsięwzięć o charakterze niedochodowym, 
które zmniejszają różnice ekonomiczne i społeczne na obszarze EOG 
oraz zwiększają rolę społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i współ-
pracę między Polską a państwami – darczyńcami, tj. Norwegią, Islandią 
i Liechtensteinem. Jednym z trzech komponentów FOP jest komponent 
„Demokracja i społeczeństwo obywatelskie”, którego operatorem jest 
Fundacja „Fundusz Współpracy”.
Więcej informacji na: www.cofund.org.pl 


