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Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją 

 
Ważna to sołecka racja, 
żeby kwitła demokracja. 

(w inny system – powiem szczerze –  
ja nie bardzo dzisiaj wierzę). 

Żeby w każdym zakamarku 
jak w szwajcarskim szło zegarku. 

Tu sprężyna się napina – 
oto dialog się zaczyna, 

tam się kółko już rozkręca –  
sołtys wszystkich dziś zachęca. 

Tu za trybem tryb się trybi. 
będzie pomysł – ani chybi! 

Gada już sołecka rada: 
projekt zrobić wszak wypada. 

Nikt nie traci animuszu –  
sołeckiego plan funduszu 

zrobić trzeba nam do września, 
by nam fundusz nie zapleśniał. 

Uwijamy się jak mrówki, 
jak w szwajcarze trzy wskazówki.  

Pierwsza – ta pilnuje godzin 
żeby wszystkim nam dogodzić. 

Druga minut wciąż dogląda. 
Coraz lepiej wieś wygląda! 

To zasługa jest odnowy.  
A my mamy pomysł nowy. 

Bo nas mało co uwiera,  
odkąd mamy tu Leadera. 

Temat za tematem myka  
jak wskazówka sekundnika. 

Bo się ludzie lepiej czują,  
kiedy wspólnie decydują. 

 
  



�

Wstęp

VADEMECUM ma być przyjazną, podręczną pomocą, dzięki której bę-
dziemy mieć większą świadomość roli lidera i zachodzących wokół 
zmian. Można tu znaleźć nieco pomysłów, podpowiedzi, może inspiracji. 
Gdzieniegdzie pojawia się jakiś przykład, można też znaleźć jakiś frag-
ment Konstytucji albo szczegółowego przepisu, który może być przydat-
ny w działaniu wiejskiego lidera. Tu i ówdzie pojawia się uwaga o czymś 
innowacyjnym, jak rozproszona produkcja energii, kogeneracja i inteli-
gentne systemy sterowania tą produkcją. Zdarza się też wzmianka o zo-
bowiązaniach wobec młodego pokolenia i wobec osób starszych, którzy 
potrzebują troski, wsparcia i uczestnictwa w sprawach wsi. Nieco uwagi 
przyciągnie zapewne fragment o sołeckim statucie, bo jest on przecież 
podstawą działania sołectwa.

VADEMECUM – czyli niezbędnik wiejskiego lidera, jest przeznaczony 
dla sołtysa… i dla każdego mieszkańca sołectwa. Dobrze jest czasami 
zastanowić się nieco nad rolami, zadaniami, cechami osób, których na-
zywamy wiejskimi liderami. To ludzie, którzy mają wpływ na to, co się 
na wsi dzieje. Czasami z powołania, czasami z chęci wpływania na in-
nych, z potrzeby współrządzenia, czasami ze zrządzenia losu. Dobrze też 
pomyśleć nad tym, co właściwie oznacza na wsi demokracja, rozwój, 
strategia. Wprawdzie każdy z nas ma na to swój pogląd, a przecież łączy 
nas jedno: chęć życia dobrego, w sprzyjających warunkach. Na niektóre 
rzeczy mamy wpływ i kiedy zabieramy się za wspólne przedsięwzięcia, 
wtedy właśnie przydaje się nieco wiedzy, trochę umiejętności, jakaś wi-
zja i sporo samozaparcia.

Krótko mówiąc – VADEMECUM się przyda – może nie tyle do czytania, 
co do praktycznego wykorzystania. A na ile to się uda, to już zależy od 
każdego z nas.
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I. Sołectwo i sołtys 

– wyzwania XXI wieku  
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Sołectwo – czyli co?

Mieszkaniec wsi ma do wyboru dwie opcje: zająć się własnymi 
sprawami albo też wpływać na otoczenie, w którym te sprawy się dzie-
ją. Każdy podejmuje decyzję, wybierając spomiędzy tych opcji, nie tylko 
przy okazji wyborów (sołtysa, członków rad sołeckich), ale właściwie co-
dziennie. Sołectwo jest jak gleba: uprawiana, nawożona, pielęgnowana 
– daje urodzaj, a leżąca odłogiem dziczeje i wprawdzie coś na niej wyra-
sta, ale z tego tylko utrapienie… Codziennie może nie wymaga pielęgna-
cji, ale raz na cztery lata – to zdecydowanie niewystarczające. Dbałość 
i pielęgnacja – ależ to wymaga wysiłku, starań, nakładów! W dodatku 
– nikt nie każe tym się zajmować, nie ma na to żadnego przepisu, nikt 
też tego nie kontroluje. 

Człowiek potrzebuje poczucia, że jest częścią czegoś większego, że nale-
ży do jakiegoś świata – dzięki czemu może się też wyróżniać, zrozumieć 
swoją niepowtarzalną naturę, swoje walory i wewnętrzną moc. Przy-
wiązanie do symboli wcale nie jest jednak konieczne, aby podjąć dzia-
łania i tworzyć nową tradycję – tradycję świata aktywności i spełnienia. 
Zwłaszcza w miejscach, gdzie symboli brakuje i właściwie „nic nie ma”, 
poczucie identyfikacji z miejscem nie bardzo się udaje. Pozostaje jedynie 
identyfikacja z krajobrazem, bo ten wykazuje pewną siłę trwania i wy-
różnia się swoją specyfiką – jeśli potrafimy ukształtować odpowiednią 
wrażliwość na to, jak wygląda świat wokół nas.

Jeśli są POMYSŁY, a zwłaszcza PASJA, która motywuje do wymyślania 
i działania, tradycję można tworzyć OD NOWA. Zagospodarowanie wsi 
DZIAŁANIAMI może świetnie zastąpić brak symboli cennej kultury mate-
rialnej, która wzmacnia identyfikację mieszkańców z miejscem zamiesz-
kania. Zamiast znanej budowli – znana impreza, zamiast historycznego 
pomnika – wydarzenie, które mieszkańcy co roku organizują i niepo-

strzeżenie przechodzi ono do historii, staje się nowym symbolem jedno-
czącym mieszkańców wsi. Sołectwo – czyli forma organizacji publicznych 
spraw we wsi – może tworzyć ku temu przyjazne warunki. 

Co jest dowodem na to, że sołectwo jest dobrym miejscem do ży-
cia? Kiedy można powiedzieć, że sołectwo jest atrakcyjne, przyciąga 
uwagę, jest miejscem chętnie odwiedzanym przez gości, a dla miesz-
kańców – „naszym miejscem”? I dlaczego mówimy o sołectwie, nie 
o wsi? Czym się różni wieś od sołectwa?

WIEŚ a SOŁECTWO

Wieś – miejsce zamieszkania jej mieszkańców, różni się od sołectwa, czy-
li jednostki pomocniczej samorządu terytorialnego. Sołectwo rozumiem 
tu jako formę organizacji spraw publicznych na terenie wsi (lub kilku wsi 
w ramach jednego sołectwa).

Chodzi o to, w jaki sposób mieszkańcy wsi organizują się w kwestii 
wyborów do rady sołeckiej i wyboru sołtysa, jak uzgadniają sprawy 
dla nich ważne, w jaki sposób planują wspólne zamierzenia, jak roz-
mawiają o sprawach publicznych na swoim terenie. Temat ten jest 
odrębny wobec tematu wiejskich organizacji – stowarzyszeń, fun-
dacji, nieformalnych grup – temu poświęcamy miejsce w ostatnim 
rozdziale. Tu skupiamy się na sołectwie, na publicznym wymiarze na-
szego życia. 

Według statystyk zainteresowanie tym wymiarem (mierzone wybor-
czą frekwencją w wyborach samorządowych) wynosi ok. 50% (w roku 
2010 frekwencja wyniosła 47,32%)1. Dobra wiadomość jest taka, że 

1 26 września 2006. 1 TNS OBOP, „Wybory samorządowe” BS/171/2010
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Polacy postrzegali w 2002 roku wybory władz lokalnych jako najbar-
dziej znaczące spośród czterech rodzajów głosowań odbywających 
się w naszym kraju2, a mieszkańcy wsi częściej głosowali w roku 2010 
na osoby sobie znane i częściej niż mieszkańcy miast wierzyli w to, że 
wybory coś zmienią – zazwyczaj liczyli, że nastąpią zmiany na lepsze.  

To, czym się zajmiemy w tym rozdziale, to RZĄDZENIE – chodzi o to, 
jak sołectwo się rządzi. W deklaracji przyjętej na konferencji WIEJSKA 
POLSKA w maju 2013 roku jest mowa o współrządzeniu – żeby było 
ono możliwe, trzeba najpierw zastanowić się, jak wygląda to nasze, 
sołeckie rządzenie?

Kiedy mowa o sołeckim rządzeniu, warto wziąć pod uwagę:

A. OBYWATELSKĄ ŚWIADOMOŚĆ

B. KLIMAT SPOŁECZNY i UCZESTNICTWO

C. WARTOŚCI i ZASADY

D. WZAJEMNE RELACJE

E. WIZJĘ PRZYSZŁOŚCI i STRATEGIĘ na PRZYSZŁOŚĆ

F. DECYDOWANIE i ORGANIZACJĘ ZADAŃ

G. SPRAWY SPOŁECZNE, INTEGRACJĘ i INKLUZJĘ

H. SPRAWY GOSPODARKI i NATURALNEGO ŚRODOWISKA

I. NAGRADZANIE i ŚWIĘTOWANIE

2 TNS OBOP, „Wybory samorządowe”, sondaż z 9-11.02.2002r.

Przyjrzymy się im po kolei. Zastanowimy się, na ile sołectwo może być 
miejscem praktykowania dobrego rządzenia.

A. OBYWATELSKA ŚWIADOMOŚĆ

Sprawy publiczne pojawiają się często w naszych rozmowach, ale 
wydają się raczej skomplikowane. Są obwarowane wieloma prze-
pisami, które kiedyś trzeba poznać, ale jak? 

Unia Europejska w Białej Księdze Europejskie rządzenie3 z roku 
2000 nawołuje do tego, by: 

„Instytucje działały w sposób bardziej otwarty, używając języka 
dostępnego i zrozumiałego dla szerokiej publiczności” (taką insty-
tucją publiczną jest sołectwo, a sołtys – publicznym funkcjonariu-
szem tej instytucji)

 oraz wskazuje, że:

„Komunikacja dotycząca konsultacji powinna być jasna i ścisła 
i winna zawierać wszystkie niezbędne informacje umożliwiające 
konsultacje”, 

ale czy tak się dzieje? 

Teksty, które adresuje publiczna instytucja do obywatela, czę-
sto wydają się słabo zrozumiałe, a systematycznej edukacji oby-
watelskiej jakoś nie widać. Pragniemy rozmawiać o demokracji, 
pragniemy jej poprawy, ale czy ją rozumiemy? Jest obawa, że to 
problem nie tylko wszystkich mieszkańców, ale także tych, którzy 
są wybierani i zostają sołtysami, radnymi, wójtami.

3 wg tekstu autora pt. „Europejskie konsultacje” zamieszczonego w „Unia&Polska”, 2002
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Kiedy na zaproszenie Stowarzy-
szenia Zarządzania w Lokalnych-
Samorządach Virginii4 odbywa-
łem w Virginii interesujący staż, 
uczestniczyłem w obowiązko-
wych zajęciach dla wybranych 
właśnie radnych. Zaplanowano 
je na dwa tygodnie. 

Każdy z uczestników otrzymał 
pokaźny segregator, przygoto-
wany przez Ligę Miast Virginii 
we współpracy z Uniwersyte-
tem Virginii. 

Dopiero po odbyciu szkolenia wybrana osoba mogła odebrać man-
dat radnego. Podręcznik zaczynał się rozdziałem zatytułowanym:

„Jesteś więc teraz w radzie”.

Może w sołectwie przydałoby się takie szkolenie po wyborze 
sołtysa i członków rady sołeckiej? 

Może byłoby warto przygotować dla mieszkańców wsi prosty 
informator o sprawach sołectwa i gminy?

4 D26 września 2006. 1 TNS OBOP, „Wybory samorządowe” BS/171/2010

B. KLIMAT SPOŁECZNY i UCZESTNICTWO

Uczestnictwo mieszkańców jest podstawą dobrego podejmowania 
decyzji – co do tego nie ma wątpliwości. O to uczestnictwo trzeba 
umiejętnie dbać. Podczas spotkań, które prowadziłem z sołtysami 
w ramach Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysa wielu uczestników 
postanowiło, że zajmie się właśnie odpowiednim przygotowaniem 
materiałów zachęcających do udziału mieszkańców w zebraniach 
wiejskich. Zauważyliśmy, że często zaproszenia na wiejskie zebrania 
są po prostu kopią tych, do których przywykliśmy przez lata – a prze-
cież nie zawsze są to najlepsze wzory! 

Samo zaproszenie – to jeszcze nie wszystko. Uczestnictwo zależy od 
dobrego społecznego klimatu, opartego na zaufaniu, a może i na 
czymś więcej… Uczestnictwo – czyli spotkanie – powinno kojarzyć się 
z czymś PRZYJEMNYM i POŻYTECZNYM. Kto z nas lubi obserwować 
podczas spotkań jałowe dyskusje? Kto z nas cieszy się z tego, kie-
dy uczestnicy spotkań okazują sobie niechęć, a nawet wrogość? Kto 
z nas lubi przeznaczać czas na rozmowy, które nie kończą się konkre-
tem? 

To „lubienie” i „cieszenie się” mają znaczenie! To ważne emocje, 
a przecież wiadomo, że podejmujemy decyzje właśnie pod wpływem 
emocji. 

Dbanie o dobre emocje sprzyja większemu zainteresowaniu miesz-
kańców udziałem w spotkaniach. Dobra atmosfera, przyjazny klimat 
rozmów „na co dzień” wzmacnia zaufanie, skłania do ponownego 
spotkania. Liczy się oczywiście także umiejętność skutecznego pro-
wadzenia spotkań.
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Każdy z uczestników otrzy-
mał pokaźny segregator, 
przygotowany przez Ligę 
Miast Virginii we współpracy 
z Uniwersytetem Virginii.  

 

Dopiero po odbyciu szkolenia wybrana osoba mogła odebrać 
mandat radnego. Podręcznik zaczynał się rozdziałem zatytuło-
wanym:  
 

„Jesteś więc teraz w radzie”.  

 

 

Może w sołectwie przydałoby się takie szkolenie po wyborze 
sołtysa i członków rady sołeckiej?  

Może byłoby warto przygotować dla mieszkańców wsi prosty 
informator o sprawach sołectwa i gminy? 

 

 

                                                 
4 Virginia Local Government Management Association 
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Rzeczowość, dyscyplina, przyjazny ton, przestrzeganie procedur – to 
niektóre zalety dobrego prowadzącego i dobrego uczestnika spotka-
nia. Czy tego uczą w szkole? No, bo jeśli nie, to trzeba nauczyć się  
„po szkole”, tak jak w Virginii – najpóźniej tuż po wyborach…

 I jeszcze jedno – po spotkaniu wszystkim należy się relacja, raport, 
informacja – co dalej? Co z tym zrobimy? Kiedy następny krok?

C. PROWADZENIE SPOTKAŃ i MIEJSCE SPOTKAŃ

Przestrzeń jest tym elementem, który znacząco wpływa na to, jak się 
czujemy. Jaka jest różnica w odczuciu, kiedy wchodzimy do uporząd-
kowanego pomieszczenia i kiedy znajdujemy się w pomieszczeniu 
pamiętającym wczorajszą kolację? Jaka jest różnica między tym, że 
widzimy twarze pozostałych uczestników a tym, że widzimy jedynie 
ich plecy?

Wiele pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia spotkań jest tak 
urządzona, jakby komunikacja między uczestnikami nie miała znacze-
nia! Wystarczy odrobina wyobraźni, aby dokonać zmiany aranżacji 
i zaprosić uczestników do swobodnego komunikowania się – poprzez 
wzrok, gesty i malujące się na twarzy emocje. Ważne, aby dopaso-
wać aranżację do rodzaju spotkania. 

Za każdym razem warto sprawdzić, czy możliwa jest swobodna, przy-
jazna komunikacja i dobry kontakt wzrokowy.

Podczas prowadzenia spotkań ważne są także inne aspekty: 

Porządek spotkania składa się z zestawu tematów i planowanego 
czasu. Im krótsze wystąpienia, tym łatwiej się ich słucha. Im więcej 
uczestników, tym dłuższe przerwy są potrzebne. 

Jak zacząć, to punktualnie i z uśmiechem. Premiowanie obecnych jest 
dobrym pomysłem, po to przyszli na czas, aby także wyjść o planowa-
nej porze. To spóźnialscy powinni się dostosować do tego, co się dzie-
je i cicho zająć miejsca, by nie przeszkadzać. Nie ma nic lepszego, niż 
powitanie uczestników, zanim zajmą miejsce siedzące, najlepiej przed 
wejściem do sali. Jeśli to się nie uda, trzeba nadrobić w pierwszych 
dwóch minutach i z uśmiechem podziękować za przybycie. Radość 
spotkania jest tym komunikatem, który pojawia się jako pierwszy. 

Różnorodność uczestników to rzecz warta uwagi. Niemal ¾ z nas to 
osoby lubiące towarzystwo i intensywne relacje z innymi. Takie osoby 
to ekstrawertycy, chętnie się odzywają, czasami bez zastanowienia 
– jest to dla nich naturalne. A pozostali? Nie mają potrzeby zwracania 
na siebie uwagi, a z pewnością mają wiele do powiedzenia, bo lubią 
się zastanawiać – to dla nich naturalne. To introwertycy. 

Ekstrawertyków trzeba zachęcać do skracania wypowiedzi i do koń-
czenia jej wnioskiem.

Introwertyków warto zaprosić do udziału, na przykład zwracając się 
do nich bezpośrednio: A co pani / pan o tym sądzi? 

Zrozumiałość prezentacji jest ważna. Warto sprawdzić, czy uczestnicy 
mają ochotę o coś dopytać. Warto ich spytać, jak rozumieją to, co 
zostało powiedziane. Sprzyja temu również wizualizacja. 
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Pewien wójt zwierzył się, że po przedstawieniu budżetu w formie 
graficznej miał wrażenie, że po raz pierwszy radni go zrozumieli  
– sesja zatwierdzająca budżet trwała wyjątkowo krótko. 

Notowanie / dokumentowanie to podstawowy obowiązek orga-
nizatora spotkania. Osoba notująca powinna mieć dobre miejsce,  
by wszystko dokładnie widzieć i słyszeć. Pod koniec spotkania powin-
na zaprezentować najważniejsze punkty – lub przekazać taką krótką 
notatkę osobie prowadzącej zebranie. Przydatne może być rejestro-
wanie dźwięku bądź wykonanie kilku zdjęć.

Redagowanie raportu jest zadaniem do wykonania w krótkim cza-
sie po spotkaniu. Umiejętność redagowania to cenna zaleta. Krótkie 
zdania, wypunktowanie najważniejszych kwestii, dużo czasowników 
– to zalety takiego raportu. Używanie prostych słów dopełnia listę  
zaleceń dla redaktora.

 Do kogo wysłać raport – o tym warto zdecydować przed spotkaniem, 
po prostu po to, by zdobyć odpowiednie informacje adresowe pod-
czas spotkania. Osoby, które uczestniczyły w spotkaniu, powracają 
do niego zwłaszcza nazajutrz – to dobry czas, aby otrzymali sygnał, że 
i organizator o nich pamięta. 

Wyrażanie wdzięczności to jedna z ważniejszych kompetencji spo-
łecznych. Co to znaczy? Im częściej znajdujemy okazje, by wyrazić 
wdzięczność, tym lepiej sobie radzimy w otoczeniu innych osób, tym 
bardziej skłaniamy ich do tego, by czynili tak, aby na tę wdzięczność 
zasłużyć. Ważne, by prowadzący spotkanie o tym pamiętał.

D. WARTOŚCI i ZASADY

Wartości w naszym życiu – to sprawa, którą każdy postrzega inaczej, 
ze swojego punktu widzenia. Możemy się jednak zgodzić z tym, że 
wartości to coś, co szczególnie cenimy i co jest ważne. Jeśli uda się 
odwołać do wspólnych wartości, można łatwiej znaleźć płaszczyznę 
porozumienia. Dlaczego? Bo wartości tkwią niejako „głębiej”, są pod-
stawą naszego ja, wpływają przez to na nasze postępowanie – nawet 
wtedy, kiedy ich sobie nie uświadamiamy5.

Wartości mogą być: 
 • tym, czym się kierujemy w życiu – to wartości ŹRÓDŁA 
 • tym, czego przestrzegamy w działaniach – to wartości DROGI 
 • tym, do czego dążymy – to wartości CELU

5 Piramida poziomów neurologicznych wg R. Diltsa
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E. WZAJEMNE RELACJE

Spotkania wpływają na relacje – czyli na to, jak się do siebie odnosimy. 
Relacje mogą być przyjazne, zażyłe, trudne, przelotne, wrogie, oficjal-
ne, serdeczne… Relacje w sprawach publicznych wymagają pewnej dy-
scypliny. Niekiedy relacje oficjalne kojarzą się ze sztywnością, powagą, 
okazywaniem zależności. Czy to dobrze? 

Może być inaczej – można kształtować 
relacje jednocześnie oficjalne i przyja-
zne. Klimat relacji w sołectwie tworzą 
wszyscy mieszkańcy sołectwa, a zwłasz-
cza sam sołtys i członkowie rady sołe-
ckiej. 

Na klimat relacji mają wpływ nie tylko 
słowa, których używamy, ale także mil-
czenie (podczas słuchania), patrzenie 
(podczas słuchania i mówienia), otwar-
te gesty (oznaczają przyjazne nastawie-
nie), ton głosu, postawa i… nasza mina, 
która często pokazuje prawdziwe emo-
cje. Właśnie emocje są tym, co ułatwia 
bądź utrudnia porozumienie. Dlatego 
szczególna dbałość o emocje, które wy-
wołujemy podczas kontaktów z innymi, 
wpływa na to, jakie budujemy relacje. 

Czy emocje widać? Niestety nie, choć 
nasza twarz i cała sylwetka mogą wska-
zywać na rodzaj emocji, które odczuwa-
my. Działa wtedy efekt lustra – zazwy-
czaj jesteśmy skłonni bez użycia świa-
domości odzwierciedlić taką minę, jaką 
sami postrzegamy – jak na rysunkach.
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Spotkania wpływają na relacje – czyli na to, jak się do siebie odno-
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gie, oficjalne, serdeczne… Relacje w sprawach publicznych wyma-
gają pewnej dyscypliny. Niekiedy relacje oficjalne kojarzą się ze 
sztywnością, powagą, okazywaniem zależności. Czy to dobrze? 

Może być inaczej – można kształtować 
relacje jednocześnie oficjalne i przyjazne. 
klimat relacji w sołectwie tworzą wszyscy 
mieszkańcy sołectwa, a zwłaszcza sam 
sołtys i członkowie rady sołeckiej.  

Na klimat relacji mają wpływ nie tylko 
słowa, których używamy, ale także mil-
czenie (podczas słuchania), patrzenie 
(podczas słuchania i mówienia), otwarte 
gesty (oznaczają przyjazne nastawienie), 
ton głosu, postawa i… nasza mina, która 
często pokazuje prawdziwe emocje. 
Właśnie emocje są tym, co ułatwia bądź 
utrudnia porozumienie. Dlatego szcze-
gólna dbałość o emocje, które wywołu-
jemy podczas kontaktów z innymi, 
wpływa na to, jakie budujemy relacje.  

Czy emocje widać? Niestety nie, choć 
nasza twarz i cała sylwetka mogą wska-
zywać na rodzaj emocji, które odczuwa-
my. Działa wtedy efekt lustra – zazwyczaj 
jesteśmy skłonni bez użycia świadomości 
odzwierciedlić taką minę, jaką sami po-
strzegamy – jak na rysunkach. 

Czujemy się niezręcznie, kiedy ktoś na nasz uśmiech odpowie gryma-
sem… A my sami – jaki sygnał wysyłamy do innych?

F. WIZJA PRZYSZŁOŚCI i STRATEGIA na PRZYSZŁOŚĆ

Mózg działa dość prosto. Najpierw sobie wyobraża, potem kieruje 
się tym obrazem i pobudza nas do aktywności. To, co widać – co czło-
wiek zbudował, urządził, wyposażył – najpierw powstało w jego wy-
obraźni. 

Gdybyśmy mogli zobaczyć swoje myśli, łatwiej byłoby pewnie znaleźć 
to, co w nich mamy wspólnego. W sprawach publicznych to byłoby 
przydatne – tu liczy się rozpoznanie potrzeb publicznych. Są to nie 
tylko potrzeby większości mieszkańców, ale także tych osób, które 
potrzebują publicznego wsparcia, zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób 
z ograniczonymi siłami. 

Myśli jednak nie widać. Dobrym sposobem ich poznania jest więc 
rozmowa, precyzyjne określenie swoich wyobrażeń o przyszłości. Je-
śli robimy to razem, można to nazwać procesem tworzenia wizji. To 
przede wszystkim właściwość prawej półkuli mózgu. Lubi ona fanta-
zjować, wymyślać, projektować. 

Warto dać jej przestrzeń – pełną swobodę. W fazie tworzenia wizji 
umawiamy się, że nie ma żadnej krytyki, żadnych ocen, żadnych ogra-
niczeń. 

Wprawdzie mózg mamy jeden, ale są dwa oddzielne etapy pracy na-
szego mózgu nad rozwiązaniami:
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ETAP TWÓRCZY (wizja) i ETAP ANALITYCZNY (strategia):

Faza wybierania rozwiązań – czyli tworzenia strategii osiągania celów 
– wymaga argumentów, analiz, decyzji. To właściwość lewej półkuli 
mózgu. W tej fazie obowiązują reguły rzeczowej dyskusji, ważenia ra-
cji, analizowania zalet różnych rozwiązań. 

Efektem może być wspólna, dobrze przedyskutowana i oparta  
na twórczym procesie strategia – czyli zestaw celów i plan ich osiąga-
nia. Sołeckie projekty będą się do niej odwoływać. 

G. DECYDOWANIE i ORGANIZACJA ZADAŃ

Tu zaczyna się prawdziwe wyzwanie. Harmonogramy, budżety, zakres 
odpowiedzialności, monitorowanie, wskaźniki, dokumentowanie, 
korekty, sprawozdania – wyzwanie nie dla mięczaków. Jak chwycić 
byka za rogi i znaleźć taki styl decydowania, który będzie skuteczny 
i który wzmocni ludzi zaangażowanych w realizację zadań?

 W stylu dyrektywnym wykorzystujemy jedynie niewielką część ener-
gii, która jest dostępna. Niewiele jest osób, które lubią, kiedy im się 
mówi, co mają robić. Naturalne jest zupełnie coś innego – odnajdy-
wanie swojej pasji i wkładanie w nią całej swojej energii. Oto zadanie 
dla osoby decydującej: wyzwolić energię zaangażowanych osób i do-
pilnować, by zadanie było wykonane. 

Przyjrzyjmy się przykładowym cechom osób praktykujących te dwa 
style decydowania i organizacji zadań: stylowi KIEROWNIKA i stylowi 
LIDERA.

Wśród mieszkańców sołectwa pojawiają się różne osoby. Mamy także 
wielką różnorodność stylów sprawowania funkcji sołtysa. Dojrzewa-
nie do dobrego zgrania się w sołectwie może być troską wszystkich. 
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kiedy im się mówi, co mają robić. Naturalne jest zupełnie coś 
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Przyjrzyjmy się przykładowym cechom osób praktykujących te 
dwa style decydowania i organizacji zadań: stylowi KIEROWNI-
KA i stylowi LIDERA. 

 

STYL KIEROWNIKA STYL LIDERA 

• kierowanie innymi,  
by zrobili to,  
co ma być zrobione 

• prowadzenie innych,  
by chcieli zrobić to,  
co ma być zrobione 

• działanie poprzez  
hierarchię  
organizacji 

• działanie poprzez  
kulturę  
organizacji 

• zajmowanie się 
obecnym stanem 

• prowadzenie 
do nowego 

 

Wśród mieszkańców sołectwa pojawiają się różne osoby. Ma-
my także wielką różnorodność stylów sprawowania funkcji soł-
tysa. Dojrzewanie do dobrego zgrania się w sołectwie może 

Rysunki opracowane na podstawie: Creative planning, Facilitator’s Training Handbook, 
The Training Group Institute

TWORZENIE ANALIZOWANIE
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Wspólne inicjatywy, wspólne działanie są być może najlepszym spo-
sobem na takie „zgrywanie się”. Popełnione podczas działań błędy są 
czymś zupełnie naturalnym i mają tę zaletę, że możemy dzięki nim 
doskonalić nasze przyszłe starania.

H. SPRAWY SPOŁECZNE, INTEGRACJA i INKLUZJA

Zacznijmy od inkluzji – to słowo rzadko pojawia się w naszych rozmo-
wach. Zastępujemy je często słowem integracja. Czy znaczenie jest 
takie samo?

Sprawy społeczne

Społeczność – to my wszyscy, mieszkańcy sołectwa. Dbałość o wspól-
notę jest ważna, troska o niektóre grupy społeczne jest niezbędna. 
Należą do tych grup zwłaszcza dzieci i młodzież – wymagają oni od 
dorosłych zainteresowania, uznania, uwagi, wskazówek, opieki, in-
spiracji, przykładu, podpowiedzi, pomocy, obecności w ich życiu. Do-
tyczy to całej wsi – nie tylko tych, którzy mają swoje dzieci. Dotyczy 
to każdego dziecka – tego karmionego piersią, tego w piaskownicy, 
tego na boisku i tego w dyskotece. Sołectwo może być dobrym do-
mem dla każdego młodego mieszkańca, jeśli tylko dorosłym uda się 
współdziałanie.

I. SPRAWY GOSPODARKI i NATURALNEGO ŚRODOWISKA

Na wsi trudno o pracodawców – ci najczęściej lokują się w mieście. 
Co robić, żeby zarobić na wsi? 

Przede wszystkim warto o tym myśleć i poszukiwać możliwości sprze-
daży. Czego? Tego, co jest na miejscu. Im bardziej to jest przetwo-
rzone, tym lepiej. Jeśli ktoś struga ptaki z drewna, może je sprzedać. 
Jeśli będą malowane, cena wzrośnie. Jeśli ktoś tańczy, może dawać 
występy. Jeśli do tego zagra miejscowa kapela, cena będzie lepsza.

Jeśli ktoś zainstaluje panel fotowoltaiczny, może mieć oszczędności. 
Jeśli zrobimy to wspólnie, na przykład 200- 300 domów, powstanie 
mała elektrownia, która da nam wszystkim tyle prądu, ile potrzeba. 
Do fotowoltaików można dodać mikrobiogazownię, pompę ciepła, 
mikrowiatraki – wtedy mamy do czynienia z kogeneracją, czyli gene-
rowaniem prądu z różnych źródeł. Wymaga to jeszcze jednego – in-
teligentnego sterowania produkcją i zużyciem, czyli systemu znanego 
jako smart-grid. 

INKLUZJA INTEGRACJA

• dotyczy osób mających trud-
ności z udziałem w społecz-
nych inicjatywach,

• polega na zaproszeniu takich 
osób i udzieleniu pomocy 
w dotarciu na miejsce,

• uwzględnia opiekę podczas 
spotkań (np. wygodny wózek 
dla niepełnosprawnego do-
stępny na miejscu),

• uwzględnia wsparcie umie-
jętności społecznych i wspar-
cia osobistego,

• łagodzi ubóstwo.

• dotyczy każdego mieszkańca,

• polega najczęściej na wspól-
nych zabawach, zawodach, 
konkursach, piknikach, im-
prezach itp., zatem służy 
przyjemnemu spędzaniu cza-
su i zacieśnianiu więzi,

• rzadko zajmuje się specjal-
nymi formami wsparcia dla 
osób ze szczególnymi potrze-
bami (opieka, przystosowana 
toaleta, prowizoryczny pod-
jazd podczas imprezy i in.).
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Co ma prąd wspólnego z gospodarką? Po pierwsze jego produk-
cja daje oszczędności, po drugie – może także przynosić zyski (przy 
sprzedaży nadwyżki), po trzecie – nawiązuje się specyficzna więź 
gospodarcza wszystkich producentów energii, połączonych syste-
mem inteligentnego sterowania. Magazyny energii zamiast stodoły?  
Tak, o to też chodzi.

J. NAGRADZANIE i ŚWIĘTOWANIE

Sołectwo na medal – właściwie to ktoś mógłby wymyślić taki konkurs 
i zaoferować zwycięskiemu sołectwu na przykład milion złotych! 

W Anglii od lat jest organizowany wiejski konkurs, który nazywa się 
The rural challenge, czyli wyzwanie dla wsi. Zwycięska wioska może 
liczyć na sporą nagrodę. Chętnych nie brakuje, mimo bardzo dużej 
konkurencji i solidnych wymagań. W Anglii powstała specjalna koali-
cja, która twierdzi, że przyszłość jest także wiejska i promuje innowa-
cyjność na obszarach wiejskich. Czy i u nas, na stałym lądzie, dałoby 
się nagradzać najlepszych i świętować ich sukcesy, promując nowo-
czesność i innowacyjność? Oczywiście, doceniam nagrody przyzna-
wane wybitnym wiejskim działaczom, konkretnym ludziom. A gdyby 
tak nagrodzić całą wieś lub całe sołectwo w takim ogólnopolskim, 
konkretnym wymiarze? Oj, działoby się… A innowacji też pewnie by 
przybyło… Czy to by komuś przeszkadzało?

Tak, nagradzanie i świętowanie jest czymś ważnym, o ile towarzyszy 
temu wysiłek starających się o wyróżnienie obwarowane szczegól-
nymi, ambitnymi wymogami. Takie świętowanie smakuje wówczas 
zupełnie inaczej. A zdobyte pieniądze można przeznaczyć na staran-
nie wypracowany, strategiczny, zrównoważony program rozwoju so-
łectwa.

Od 2011 roku spotkaniom WIEJSKA POLSKA, organizowanym we 
współpracy z Kancelarią Prezydenta RP, towarzyszy wręczanie na-
gród, odznaczeń, wyróżnień. W 2012 roku państwowe odznaczenia 
trafiły do rąk zasłużonych sołtysów i innych wiejskich liderów, w 2013 
roku były to nagrody za osiągnięcia w wykorzystaniu funduszu so-
łeckiego, fundowane przez województwa (opolskie, wielkopolskie), 
deputowanych do Parlamentu Europejskiego, a nawet przez prywat-
nych sponsorów. Na twarzach nagrodzonych w konkursie widać ra-
dość i dumę6.

6 Fot. Zbigniew Murawski, serwis fotograficzny konferencji ,,Wiejska Polska’’, 2013 
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II. ABC statutu sołectwa  

Z czym wiążą się wyzwania dla sołtysa i sołeckiej wspólnoty?
1. OBYWATELSKA ŚWIADOMOŚĆ

 zależy od zrozumiałych komunikatów.

2. KLIMAT SPOŁECZNY i UCZESTNICTWO

 opierają się na zaufaniu i przyjaznej atmosferze.

3. WARTOŚCI i ZASADY

 pozwalają na znajdowanie podstaw porozumienia i więzi.

4. WZAJEMNE RELACJE

 są konsekwencją sygnałów, jakie wysyłamy do innych.

5. WIZJA PRZYSZŁOŚCI i STRATEGIA na PRZYSZŁOŚĆ

 ułatwiają skuteczne działania.

6. DECYDOWANIE i ORGANIZACJA ZADAŃ

 wymaga wypracowania stylu przywództwa i kierowania.

7. SPRAWY SPOŁECZNE, INTEGRACJA i INKLUZJA

 są naszą wspólną powinnością.

8. SPRAWY GOSPODARKI i NATURALNEGO ŚRODOWISKA

 wiążą się na wsi z produkcją energii z odnawialnych źródeł.

9. NAGRADZANIE i ŚWIĘTOWANIE

 jest dobrym zwieńczeniem wysiłków wiejskich społeczności.

2�
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CZYM JEST STATUT SOŁECTWA?

Statut sołectwa pełni funkcję zasadniczą: to taka wiejska konstytucja.
Statut – jako ogólny przepis – określa ogólne ramy funkcjonowania 
jednostki pomocniczej. Statut sołectwa jest aktem wyjątkowym, bo-
wiem jako akt prawa miejscowego jest przepisem prawnym, który 
określa statut dla wspólnoty pozbawionej osobowości prawnej. So-
łectwo może zatem działać jedynie na podstawie przepisów określo-
nych przez formalnie funkcjonujący podmiot: gminę. 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU SOŁECTWA

Statut sołectwa jest aktem prawnym uchwalanym przez radę gminy. 
Zgodnie z art. 5 ustawy o samorządzie gminnym:

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dziel-
nice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również po-
łożone na terenie gminy miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki po-
mocniczej określa statut gminy.

SOŁECTWO – WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW

Sołectwo to wspólnota mieszkańców, a wyrazem woli tej wspólno-
ty jest uchwała zebrania wiejskiego. Jednocześnie na czele sołectwa 
stoi sołtys. Sołtys działa w dwóch zasadniczych rolach: z jednej strony 
jako demokratycznie wybrany funkcjonariusz publiczny ma wyjątko-
wy mandat w skali sołectwa – jest przedstawicielem wsi; z drugiej 
strony jako osoba kierująca działalnością sołectwa działa w imieniu 
jednostki samorządu terytorialnego – gminy. Ta dwoistość funkcji 
stawia sołtysa w sytuacji, w której przychodzi mu godzić punkt wi-
dzenia jednostki samorządu i jej organów z punktem widzenia miesz-
kańców.

STATUT SOŁECTWA

Zgodnie z zasadą subsydiarności, wedle której jednostka administra-
cji publicznej zajmuje się tylko tymi sprawami, które przekraczają 
możliwości jednostek niższych (bądź samych obywateli i ich wspól-
not), sołectwo jest odpowiedzialne za zajmowanie się sprawami 
zbiorowych potrzeb wspólnoty wiejskiej w takim zakresie, któremu 
samodzielnie sprosta. Statut sołectwa powinien w pełni akceptować 
prawo sołectwa do rozmaitych działań, które są w zasięgu jego samo-
dzielności. Co można mieć na myśli? Mogą to być na przykład sprawy 
dotyczące:

• organizacji działań sołectwa (miejsca, terminów, tematyki ze-
brań wiejskich, sposobu ich prowadzenia, …);

• tworzenia wizerunku sołectwa (herb – godło, hymn, symbo-
le, logo, rodzaj i forma informacji opracowywanych przez sołe-
ctwo oraz sposób ich przekazywania odbiorcom, prowadzenie 
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kroniki, izby pamięci, lokalnej galerii, …);

• troski o przyszłość sołectwa (organizowanie, prowadzenie 
publicznych deliberacji, debat, forów, formułowanie strategii 
rozwoju sołectwa, formułowanie krótkoterminowych planów 
działania,…);

• prowadzenia bieżącej działalności na rzecz wspólnoty sołe-
ckiej (organizowanie wiejskich spotkań, działań porządkowych, 
edukacyjnych, rekreacyjnych, sprzyjających bezpieczeństwu, 
trosce o dzieci, osoby starsze i osoby w potrzebie, kultywowa-
nie tradycji, zwyczajów, obrzędów, …);

• inspirowania aktywności i zajmowania się innowacyjnymi 
pomysłami mieszkańców sołectwa (tu katalog działań jest nie-
ograniczony…).

Jeżeli którykolwiek wymieniony zakres wymaga z przyczyn prawnych 
formalnego zaakceptowania przez gminę, to oczywiście statut to jas-
no określa.

 Im więcej przykładów działań byśmy wymienili, to i tak zapewne nie 
udałoby się wymienić wszystkiego. Chodzi raczej o to, by pamiętać, 
że chociaż w statucie nie znajdziemy takich zapisów jak te powyżej, 
to sołectwo jako wspólnota mieszkańców może podejmować wiele 
działań, a statut nie może tego ograniczać „ponad miarę”. Wszelkie 
ograniczenia wynikają z ogólnych przepisów prawa odnoszących się 
do instytucji publicznych i samorządu gminy.

 A co z pieniędzmi? Czy statut może ograniczać swobodę prowadze-
nia gospodarki finansowej sołectwa?

Porównajmy kilka zapisów z różnych statutów (A, B i C):

A. § 37.1. Sołectwo nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.

B. § 15 Uprawnienia sołectwa do prowadzenia gospodarki finan-
sowej określa rada gminy …w ramach budżetu gminy z zastrze-
żeniem środków finansowych uzyskanych z własnej działalności 
gospodarczej i społecznej oraz czynów społecznych.

C. § 46. 1. Podstawę finansowej i rzeczowej działalności sołectwa 
w danym roku budżetowym, w przypadku niewyodrębnienia 
funduszu sołeckiego, stanowi roczny plan finansowo-rzeczowy 
uchwalony przez zebranie wiejskie. 

 Jak widać, statut może być restrykcyjny (A), liberalny (B), nor-
mujący (C) w odniesieniu do gospodarki finansowej. Jak się 
w tym połapać? Kto ma rację? Jaki wzór zapisu wybrać? 

Przykłady pokazują to, że warto prowadzić otwarty dialog na temat 
kształtu zapisów w statucie sołectwa. Aktywność wywołana wpro-
wadzeniem funduszu sołeckiego, a także coraz szersza dostępność 
środków pomocowych dla wsi wymaga coraz bardziej starannego 
planowania finansów, rozpoznawania możliwości montażu finanso-
wego (łączenia środków z różnych źródeł z zachowaniem przepisów 
o obowiązujących ograniczeniach).

Ważne jest zwłaszcza zrozumienie, że chodzi nie tylko o pieniądze. 
W dyskusji dotyczącej finansów i funduszu sołeckiego niekiedy stoso-
wany jest argument, że środki przeznaczane przez gminę do tej pory 
są wyższe niż te wynikające z ustawy o funduszu sołeckim. Trzeba pa-
miętać, że chodzi jednak przede wszystkim o podmiotowość, czyli o to, 
że to nie radni, lecz sami mieszkańcy decydują o przeznaczeniu fundu-
szu sołeckiego. Kiedy go nie ma, decyzje są podejmowane poza sołe-
ctwem. A to nie jest wyrazem stosowania zasady pomocniczości.
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Taka sytuacja niepotrzebnie ogranicza inicjatywę i prawo do samo-
stanowienia (oczywiście w granicach obowiązującego prawa).

Konstytucyjny zapis (Art. 164):

„Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina”,

Określa jedynie osobowość prawną [gminy], a w żadnym stopniu nie 
ogranicza inicjatywy sołeckiej wspólnoty.

CEL STATUTU

Statut tworzy się po to, by określić najważniejsze podstawy działania 
sołectwa jako jednostki pomocniczej. Należą do nich w szczególno-
ści:

•  nazwa, terytorium, zasady tworzenia i rozwiązania,

•  zadania i organizacja sołectwa, 

•  kompetencje zebrania wiejskiego,

•  kompetencje sołtysa i rady sołeckiej, sołeckie wybory,

•  dochody sołectwa i gospodarka finansowa,

•  dokumentacja i korespondencja sołectwa.

FUNDUSZ SOŁECKI W STATUCIE

Ustawa o funduszu sołeckim nakłada na sołtysa i sołectwo określone 
zadania, związane z podjęciem uchwały zebrania wiejskiego i termi-
nowym składaniem wniosków w sprawach wynikających z ustawy. 
Ważne jest zatem uzupełnienie statutu sołectwa o zapisy, które od-
noszą się do funduszu sołeckiego.

JEDEN STATUT DLA KAŻDEGO Z CZTERDZIESTU TYSIĘCY SOŁECTW?

Ustawodawca mógł zapewne dołączyć do ustawy wzór statutu sołe-
ctwa, byłoby to jednak podobne do uszycia jednego buta dla wszyst-
kich obywateli. Niewygodny but uwiera i słabo odzwierciedla indy-
widualny styl właściciela. A jak jest z sołeckim statutem? Czy jest on 
wyrazem indywidualnego rysu sołectwa? Czy wspiera on identyfi-
kację mieszkańców z ich wspólnotą? Czy mieszkańcy mają wyraźnie 
wskazaną rolę inicjowania i konsultowania w sprawach dotyczących 
ich statutu? A może zdarza się, że wszystkie sołectwa w gminie mają 
identyczny statut? Jeśli jest ich czterdzieści – to mamy właśnie przy-
kład szycia butów nie na miarę, lecz „na jedno kopyto”. Równość 
nie jest wrogiem różnorodności – można zachować równą pozycję 
poszczególnych sołectw i jednocześnie uwzględnić w statucie niepo-
wtarzalny, indywidualny rys każdej sołeckiej wspólnoty.

CZY STATUT SIĘ NADAJE?
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JEDEN STATUT DLA KAŻDEGO Z CZTERDZIESTU TYSIĘCY SOŁECTW? 
 

Ustawodawca mógł zapewne dołączyć do ustawy wzór statutu 
sołectwa, byłoby to jednak podobne do uszycia jednego buta 
dla wszystkich obywateli. Niewygodny but uwiera i słabo od-
zwierciedla indywidualny styl właściciela. A jak jest z sołeckim 
statutem? Czy jest on wyrazem indywidualnego rysu sołectwa? 
Czy wspiera on identyfikację mieszkańców z ich wspólnotą? 
Czy mieszkańcy mają wyraźnie wskazaną rolę inicjowania i 
konsultowania w sprawach dotyczących ich statutu?  

A może zdarza się, że wszystkie sołectwa w gminie mają iden-
tyczny statut? Jeśli jest ich czterdzieści – to mamy właśnie 
przykład szycia butów nie na miarę, lecz „na jedno kopyto”. 
Równość nie jest wrogiem różnorodności – można zachować 
równą pozycję poszczególnych sołectw i jednocześnie 
uwzględnić w statucie niepowtarzalny, indywidualny rys każdej 
sołeckiej wspólnoty. 

 

CZY STATUT SIĘ NADAJE? 
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 Statuty są bardzo rozmaicie redagowane:

• jedne podkreślają władzę gminy („nadaje się statut” – tu oczywi-
ście brakuje nazwy podmiotu, powinno być: „gmina nadaje sta-
tut”);

• inne definiują nazwę samorządu mieszkańców („nazwa samorzą-
du mieszkańców brzmi …”), a warto postawić pytanie, czy rze-
czywiście sołectwo jest samorządem mieszkańców czy też jest 
jednostką pomocniczą samorządu (skoro podstawową jednostką 
samorządu jest gmina?), być może poprawne byłoby użycie słowa 
„sołectwo”, czyli: („nazwa sołectwa brzmi …”);

• w innych rada podkreśla znaczenie konsultacji z mieszkańcami 
(„rada … po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwa-
la statut sołectwa”) – nawiązuje to do ustawowego wymogu kon-
sultacji.

Statut to nie tylko dokument wskazujący na sposób funkcjonowania 
jednostki pomocniczej. Jest jeszcze jedna ważna funkcja tego doku-
mentu. Można ją odnaleźć w wyrażeniu „litera i duch prawa”. Chodzi 
właśnie o tego „ducha” statutu sołectwa. Sposób zapisu, sformuło-
wania użyte w statucie, a także konkretne słowa – mówią wiele o 
lokalnej demokracji, o klimacie społecznym, o sposobie sprawowania 
samorządowej administracji, o nastawieniu, o rolach przypisywanych 
mieszkańcom, uchwałom, o znaczeniu inicjatyw. To także wyraz tego, 
czy dokument ma być zrozumiały dla mieszkańców, czy też ma jedy-
nie spełniać formalne wymogi. 

Warto zadbać o dobry język statutu sołectwa – zrozumiały, promują-
cy kulturę dialogu i zaangażowania, wzmacniający lokalne przywódz-
two i samodzielność jednostki pomocniczej, wspierający wiejskie 
wspólnoty.
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III. Rola, funkcja i zadania 
sołectwa i sołtysa 
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Sołtysowanie to sprawa złożona. Czasami sołtys bywa politykiem, 
czasem „spowiednikiem”, czasami wciela się w rolę rozjemcy, nego-
cjatora, bywa liderem, poborcą podatkowym, animatorem aktywno-
ści. Ról może być znacznie więcej…

A kiedy jest czas na bycie sobą? Nad tym zastanowimy się wspólnie. 
Właściwie nie chodzi o czas, a raczej o to, jak być sobą i jednocześnie 
odgrywać wiele ról.

Być sobą

Każdy z nas ma swoje specyficzne cechy osobowości – o tym dobrze 
wiemy. Im lepiej rozumiemy siebie, tym łatwiej nam zaakceptować 
swoje zachowania. Być sobą jest łatwiej, kiedy mamy stabilny obraz 
własnych cech, skłonności. 

Carl Jung, szwajcarski psycholog i psychiatra, opracował podsta-
wy charakterystyki psychologicznej, powszechnie wykorzystywane 
w praktyce. Każda z osobowości jest tak samo dobra i pozwala na 
osiąganie sukcesów w takim samym stopniu. Sposób osiągania celów 
jest zróżnicowany – każdy dobiera go do własnych preferencji. 

Każdy z nas ma naturalny sposób postępowania, który wykorzystuje 
odruchowo, bez zastanawiania się. Wychodzi to dobrze i nie wymaga 
wysiłku. Ale niekiedy zdarza się, że ktoś wymusza na nas jakiś sposób 
postępowania – wtedy musimy włożyć w działanie sporo wysiłku, 
a i tak efekt bywa nienajlepszy, bo jest on wymuszony. Poznanie swo-
jego naturalnego typu osobowości sprzyja poczuciu własnej wartości 
i wybieraniu takich zadań, które są dla nas łatwe i naturalne. Pozna-
nie i zaakceptowanie osobowości innych ludzi jest dla publicznego 
lidera niemal niezbędne. Możemy wtedy lepiej porozumieć się z in-
nymi i lepiej koordynować wykonanie powierzonych im zadań. 

Typ osobowości odzwierciedla sposób, w jaki patrzymy na samych 
siebie. Jesteś osobą, która najlepiej rozumie siebie i jest najlepiej 
przygotowana do tego, by sobą być. Każdy może zastanowić się nad 
swoim własnym typem osobowości i wybrać takie cechy, które naj-
częściej wykorzystuje. W chwilach napięcia i silnych zewnętrznych 
bodźców zdarza się nam postępować inaczej – wychodzi z nas na-
sze „drugie ja”. Najczęściej jednak postępujemy w pewien określony, 
właściwy dla nas sposób, zgodny z osobowością.
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Sołtysowanie to sprawa złożona. Czasami sołtys bywa politykiem, 
czasem spowiednikiem, czasami wciela się w rolę rozjemcy, nego-
cjatora, bywa liderem, poborcą podatkowym, animatorem aktyw-
ności. Ról może być znacznie więcej… 

 
 

A kiedy jest czas na bycie sobą? Nad tym zastanowimy się 
wspólnie. Właściwie nie chodzi o czas, a raczej o to, jak być so-
bą i jednocześnie odgrywać wiele ról.   
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Sołtys jako lider 

 

Najważniejsza cecha lidera? Być może jest to 


umiejętność tworzenia wizji. 

 
Sołtys – lider to osoba, która potrafi wyobrazić sobie świat w przy-
szłości i wie, do czego pragnie dążyć. To ważna cecha lidera – 
dzięki niej sołtys może inspirować mieszkańców do działania, bo-
wiem wizja jest pociągająca dla naszego mózgu. Kiedy widzimy 
obraz przyszłych sukcesów (na przykład uporządkowany teren, 
urządzony obiekt, mieszkańców, którzy spędzają razem czas itd.). 
nabieramy chęci do działania.  
Sołtys – lider  


wskazuje kierunek i nadaje sens podejmowanym w sołec-
twie wysiłkom. 

Sołtys – lider to ktoś, kto  


gromadzi ludzi wokół siebie (wokół jakiejś idei). 

Lider to ktoś, kto potrafi wywierać wpływ na innych, a dzięki temu  


zarządza aktywnością mieszkańców. 

Wywieranie wpływu może być  
praktykowane na różne sposoby: 
 

• przez wywieranie presji, 
(„zrób, bo ci każę”), 

• przez odwołanie się do relacji 
(„zrób to dla mnie”), 

• przez własny przykład 
(„pokażę ci, jak to  
można zrobić”). 

 

Ludzie chętnie sami decydują, co chcą robić. Dlatego najsilniej 
oddziałuje na innych modelowanie przez własny przykład. 

Sołtys jako lider

Najważniejsza cecha lidera? Być może jest to

   umiejętność tworzenia wizji.

Sołtys – lider to osoba, która potrafi wyobrazić sobie świat w przyszłości 
i wie, do czego pragnie dążyć. To ważna cecha lidera – dzięki niej sołtys 
może inspirować mieszkańców do działania, bowiem wizja jest pociąga-
jąca dla naszego mózgu. Kiedy widzimy obraz przyszłych sukcesów (na 
przykład uporządkowany teren, urządzony obiekt, mieszkańców, którzy 
spędzają razem czas itd.) nabieramy chęci do działania. 

Sołtys – lider

	  wskazuje kierunek i nadaje sens podejmowanym w sołectwie  
                    wysiłkom.

Sołtys – lider to ktoś, kto

   gromadzi ludzi wokół siebie (wokół jakiejś idei).

Lider to ktoś, kto potrafi wywierać wpływ na innych, a dzięki temu

   zarządza aktywnością mieszkańców.

Ludzie chętnie sami decydują, co chcą robić. Dlatego najsilniej od-
działuje na innych modelowanie przez własny przykład.

Sołtys jako dobry słuchacz

„Mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli  
słuchać dwa razy więcej, niż mówimy”.

       Epiktet8

Po co słuchać?

Słuchanie jest jedną z ważniejszych umiejętności sołtysa. Dzięki temu 
sołtys poznaje opinie mieszkańców, które może wziąć pod uwagę przy 
podejmowaniu decyzji i inicjatyw. Wysłuchanie opinii i poglądów jest 
niejako obowiązkiem publicznego funkcjonariusza. Pilnowanie spraw 
publicznych jest możliwe wtedy, kiedy wzięte są pod uwagę racje 
mieszkańców. Słuchanie jest wygodnym i skutecznym sposobem ich 
poznawania.

Jak słuchać?

Najprostszym sposobem wyrażenia zainteresowania jest po prostu 
powtarzanie co jakiś czas słów, których użył rozmówca. Jeśli usłyszy 
on z ust sołtysa własne słowa, z pewnością poczuje się zachęcony do 
mówienia, a także doceniony.

Słuchanie słów, dopytywanie i wyjaśnianie tego, co ktoś powiedział, 
prowadzi do zrozumienia treści. W ten sposób – zadając pytania – 
sołtys może upewnić się, że dobrze zrozumiał rozmówcę. Dobremu 
słuchaniu sprzyjają pytania:

Czy dobrze rozumiem, że…?

Po co …?, Do czego zmierzasz…?, Jaki ma być efekt…?

•  przez wywieranie presji, („zrób, 
bo ci każę”), 

•  przez odwołanie się do relacji 
(„zrób to dla mnie”), 

•  przez własny przykład   
(„pokażę ci, jak to można 
zrobić”).

Wywieranie wpływu może być praktykowane  
na różne sposoby7:

8 Epiktet z Hierapolis (ok. 50 – ok. 130 r. n.e.) – rzymski filozof, stoik, także urzędnik,  
za: http://pl.wikiquote.org/wiki/Epiktet7 Covey, S., Zasady skutecznego przywództwa
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Co konkretnie proponujesz / co konkretnie się wydarzyło…? 

Co może być potrzebne…? Jak mogę pomóc…? Co jeszcze…?

Pytania zadawane mówiącemu zachęcają go do tego, by powiedział to, 
o co mu chodzi – upewniają go w tym, że jest słuchany. Uważny słuchacz 
przygląda się także minom, gestom, postawie, słucha uważnie tonu gło-
su. Takie słuchanie pozwala na dostrzeżenie emocji, które towarzyszą 
słowom. Poznanie emocji może być wykorzystane do konkretnych ce-
lów, może też wpłynąć na sposób reagowania. 

Człowiek odruchowo odzwierciedla emocje, które malują się na twarzy 
napotkanej osoby. Wpływa to na rodzaj nawiązywanej relacji. A przecież 
relacje są ważne! Jeśli ktoś się krzywi albo marszczy czoło, to może ozna-
czać zarówno zniechęcenie albo gniew, jak i… ból zęba albo to, że razi go 
słońce. Emocji nie widać! Można tylko się ich domyślać po sygnałach na 
twarzy, dostrzec w postawie albo gestach. Dlatego warto się upewnić, 
jakie emocje towarzyszą rozmówcy, żeby nie wyciągnąć z jego miny myl-
nych wniosków. Lepiej zapytać, np.:

Co czujesz…?, Jak się czujesz…?

Słuchanie bardzo się liczy, kiedy trzeba podjąć decyzję, dokonać wyboru 
albo też kiedy rysuje się różnica zdań albo grozi konflikt. Wtedy dobrze 
jest przebić się przez słowa i emocje i dotrzeć do wartości, doszukując 
się ich w wypowiedzi rozmówcy. 

Można na przykład zapytać:

Co jest dla ciebie ważne…? Na czym ci zależy?  

Odniesienie się do wspólnych wartości pomaga w porozumieniu.

Sołtys jako animator

Animator – czyli ktoś, kto ożywia, zachęca, zaprasza. Można przyrów-
nać taką rolę do roli kogoś, kto buduje scenę – w samym środku wsi:

Kiedy nie ma sceny, nie wiadomo, jak się zaangażować. Scena wystar-
cza do tego, by znaleźli się na niej ci, którzy mają potrzebę aktywności. 
Z pewnością się zmieszczą – zazwyczaj nie stanowią więcej niż kilkana-
ście procent wszystkich mieszkańców. Animator wykorzystuje naturalną 
skłonność ludzi do bycia aktywnym, do wypełnienia swojego życia czymś 
interesującym i wartościowym. 

Animator skupia się na tym by wyzwolić indywidualną chęć działania, 
a zwłaszcza skłonić do współpracy i doglądać tej współpracy.
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Co konkretnie można zrobić – jak wygląda urządzanie „sceny”? 

1. Rozmawiać o tym, czego mieszkańcy potrzebują – przy każdej 
okazji, kiedy możliwa jest rozmowa. 

2. Dopytywać o pomysły na to, co mieszkańcy mogą sami zrobić, 
aby te potrzeby zaspokoić. Na początku liczy się mały sukces, 
osiągnięty wspólnie. 

3. Zadbać o to, by stwarzać okazję do rozmów na ten temat 
w większym gronie, np. kilku lub kilkunastu osób. 

4. Zachęcać do wyłonienia osoby odpowiedzialnej za konkretną 
inicjatywę. Szukać sojuszników, którzy ją będą wspierać. 

5. Dopilnować, by cel bądź sposób działania był doprecyzowany, 
z konkretnym wskaźnikiem i datą wykonania. 

6. Wesprzeć w poszukiwaniu niezbędnych zasobów do wykona-
nia zadania. Pomagać w mobilizowaniu dostępnych zasobów. 

7. Towarzyszyć wykonawcom – doglądać ich w trakcie działania. 

8. Zadbać o nagrody dla zaangażowanych osób i dobrą promocję 
– dyplom, artykuł prasowy, wzmiankę w internecie.

Sołtys jako funkcjonariusz publiczny

Sołtys stoi na czele jednostki pomocniczej – sołectwa, sprawuje więc 
wiele funkcji z tym związanych.

Do jego zadań należą w szczególności:

• uczestnictwo w sesjach rady gminy,

• zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich,

• prowadzenie dokumentacji dotyczącej sołectwa,

• inicjowanie i prowadzenie procesu planowania w sołectwie,

• składanie propozycji dotyczących przeznaczenia funduszu sołe-
ckiego,

• przekazywanie informacji pomiędzy mieszkańcami (sołectwem) 
a organami samorządu terytorialnego (wójtem, radą gminy),

• dbałość o wizerunek wsi, czyli troska o jej wygląd, a także tro-
ska o jej prezentowanie w internecie,

• wspieranie działań mieszkańców – cyklicznych i jednorazo-
wych,

• pobieranie podatków,

• reprezentowanie sołectwa podczas rozmaitych spotkań, konfe-
rencji, wyjazdów studyjnych,

• gospodarzenie – to zadanie być może najważniejsze i chyba 
najbardziej nieuchwytne, zależne od indywidualnych cech soł-
tysa i lokalnej „kultury” wspólnoty wiejskiej,

• …

Sołtys dla każdego, czyli jak być autorytetem?

Autorytet sołtysa sprzyja wykonywaniu przez niego zadań. W bezpo-
średniej demokracji praktykowanej w Szwajcarii ludzie nie tylko wy-
bierają władze, ale decydują o konkretnych sprawach w ciągu roku, 
a niektóre decyzje podjęte w trybie bezpośredniego głosowania tra-
fiają nawet do szwajcarskiej konstytucji! W bezpośredniej demokra-
cji większe znaczenie ma sprawne zorganizowanie głosowania niż to, 
kto sprawuje publiczną funkcję. 

W Polsce, sklasyfikowanej w rankingu demokracji w 2012 roku na 
44 miejscu (wśród 167 krajów nazwanych jako „niezależne”), zaan-
gażowanie w sprawy publiczne i w bezpośrednie decydowanie nie 
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jest szczególnie duże. Fundusz sołecki i rozwój oddolnych inicjatyw 
w ramach odnowy wsi i poprzez Leadera zwiększyły zaangażowanie 
mieszkańców w decydowanie o priorytetach, konkretnych zadaniach 
(projektach). Fundusz sołecki zwiększył także świadomość możli-
wości oddziaływania na lokalne sprawy. W naszym kraju nadal liczy 
się to, kto sprawuje publiczną funkcję, a postępowanie takiej osoby 
wpływa na to, jakim autorytetem darzą ją mieszkańcy. Trwałą pod-
stawą kształtowania autorytetu jest zaufanie, jakim mieszkańcy da-
rzą sołtysa.

Wyzwaniem dla wiejskiego autorytetu jest sprostanie wymogom 
różnorodności. Pogodzenie tego, co tradycyjne i praktykowane przez 
większość z tym, co różne i co dotyczy mniejszości, wymaga toleran-
cji, otwartości i odwagi. Ważna jest różnorodność:

• biologiczna – osiągana dzięki propagowaniu poszanowania dla 
świata przyrody i zagrożonych gatunków,

• energetyczna – polegająca na produkcji rozproszonej energii 
przez wielu producentów, zwłaszcza na wsi,

• kulturowa – wzmacniająca świadomość różnorodności, boga-
ctwa i równości różnych obyczajów.

Równowaga ról

Równowaga ról pozwala na odczuwanie satysfakcji z własnego dzia-
łania, z siebie. Dobrze jest spisać swoje ważne role, odgrywane 
w różnych środowiskach: w pracy zawodowej, w związku z publicz-
ną służbą, w domu, w gronie przyjaciół. Poszukiwanie odpowiednich 
proporcji między nimi zwiększy satysfakcję, pozwoli także na lepsze 
godzenie różnorodnych obowiązków.
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IV. Wiejska wspólnota w drodze 
do inteligentnego rozwoju 
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Inteligencja polega na tym, że człowiek potrafi dostosować swoje działa-
nie do zmieniających się okoliczności. Ba – powiemy – to potrafi nawet 
zwierzę. Szczególną zdolnością człowieka jest to, że potrafi on wyobrazić 
sobie przyszłość i działać tak, aby się do niej przygotować. Potrafi także 
zastanawiać się nad przeszłością i wyciągać wnioski z doświadczenia. 

Inteligencja ma wiele twarzy – każdy z nas we właściwy dla siebie spo-
sób rozwija różne rodzaje inteligencji. 

A inteligentny rozwój – na czym to polega? 

W europejskiej strategii do roku 2020 pojawił się zapis o inteligen-
tnym rozwoju.

Inteligentny rozwój9 oznacza uzyskanie lepszych wyników w dziedzi-
nie:

• edukacji (zachęcanie do nauki, studiów i podnoszenia kwalifika-
cji),

• badań naukowych/innowacji (stworzenie nowych produktów 
i usług, które wpłynęłyby na zwiększenie wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia oraz pomogłyby w rozwiązywaniu problemów spo-
łecznych),

• społeczeństwa cyfrowego (wykorzystanie technologii informacyj-
nych i komunikacyjnych).

Unijne cele służące zapewnieniu inteligentnego rozwoju obejmują10:

1. zwiększenie łącznego poziomu inwestycji publicznych i prywat-
nych do wysokości 3 proc. unijnego PKB, a także zapewnienie 
lepszych warunków dla badań i rozwoju oraz innowacji,

2. podwyższenie wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wie-
ku 20–64 lat do 75 proc. do 2020 r. poprzez wprowadzenie więk-
szej liczby osób na rynek pracy, zwłaszcza kobiet, młodzieży, osób 
starszych, pracowników niskowykwalifikowanych i legalnych imi-
grantów,

3. zapewnienie lepszego poziomu wykształcenia – zwłaszcza: 
– sprowadzenie odsetka młodych ludzi przedwcześnie porzu-
cających naukę do poziomu poniżej 10 proc. – dążenie do tego, 
by co najmniej 40 proc. osób w wieku 30–34 lat miało wykształ-
cenie wyższe (lub równoważne).

Unia Europejska wspiera inteligentny rozwój za pomocą trzech inicjatyw 
przewodnich11:

1. Europejska agenda cyfrowa

Stworzenie jednolitego rynku cyfrowego opartego na szybkim i bar-
dzo szybkim internecie oraz na aplikacjach interoperacyjnych:

• do roku 2013: szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszyst-
kich,

• do roku 2020: dostęp dla wszystkich do łączy o dużo większej 
prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej),

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smartgrowth/ 
index_pl.htm, 7 sierpnia2013

Strategia „Europa 2020”
tamże
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11
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• do roku 2020: dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla 
co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych.

2. Unia innowacji

• wykorzystywanie działalności badawczo-rozwojowej i innowa-
cyjnej do rozwiązywania najpoważniejszych problemów, jakim 
musi stawić czoło nasze społeczeństwo, takich jak zmiany klima-
tu, efektywność energetyczna i oszczędne korzystanie z zasobów, 
ochrona zdrowia oraz zmiany demograficzne,

• wzmocnienie każdego elementu procesu innowacji, począwszy 
od wstępnych projektów badawczych aż po komercyjne wykorzy-
stanie ich wyników.

3. Mobilna młodzież

• ułatwianie studentom i stażystom studiowania za granicą,

• lepsze przygotowanie młodych ludzi do startu na rynku pracy,

• poprawa wyników i podniesienie atrakcyjności europejskich 
uczelni,

• doskonalenie wszystkich szczebli kształcenia i szkolenia (wysoki 
poziom akademicki, równe szanse).

Wnioski

Które z tych celów chcielibyśmy uwzględnić w naszych lokalnych stra-
tegiach? 

Jakie działania chcielibyśmy podjąć, by udało się to osiągnąć?

Dlaczego Europa potrzebuje inteligentnego rozwoju? 12

Niższy wzrost gospodarczy Europy w porównaniu z jej najważniejszymi 
konkurentami jest w dużej mierze skutkiem różnic w poziomach wydaj-
ności spowodowanych po części:

• niższym poziomem inwestycji w badania i rozwój oraz innowacje,

• niewystarczającym wykorzystaniem technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych,

• utrudnionym dostępem niektórych grup społeczeństwa do inno-
wacji.

Przykłady:

• Europejskie firmy mają obecnie zaledwie 25-procentowy udział 
w światowym rynku technologii informacyjnych i komunikacyj-
nych (ICT) wartym 2 biliony euro.

• Zbyt powolne wprowadzanie internetu o dużej prędkości trans-
misji danych niekorzystnie wpływa na europejski potencjał w za-
kresie innowacyjności, rozpowszechniania wiedzy i dystrybucji 
towarów i usług, a także prowadzi do izolacji obszarów wiejskich.

Kształcenie i szkolenia13

• Około 25 proc. uczniów europejskich szkół nie potrafi dobrze czy-
tać.

• Zbyt wielu młodych ludzi porzuca naukę, nie uzyskawszy żadnych 
kwalifikacji.

• Wprawdzie statystyki dotyczące osób, które zdobywają kwalifi-
kacje na poziomie średnim, zdają się napawać większym optymi-
zmem, jednak kwalifikacje te często rozmijają się z potrzebami 
rynkowymi.

Strategia „Europa 2020”
tamże
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(11) Bezrobocie osób młodych rośnie, co jest w dużej mierze skut-
kiem niedostatecznego dopasowania wyników nauczania do po-
trzeb rynku pracy. Mimo, że wdrożone już reformy systemu edu-
kacji służą rozwiązaniu problemu niedopasowania umiejętności 
do wolnych stanowisk, wciąż zachodzi potrzeba zwiększenia do-
stępności przyuczania do zawodu oraz uczenia się poprzez prak-
tykę w celu zacieśnienia współpracy między szkołami a praco-
dawcami oraz poprawy jakości nauczania. Wdrożenie gwarancji 
dla młodzieży, z wykorzystaniem bieżących działań, pozwoliłoby 
wesprzeć młodych starających się o zatrudnienie. Odsetek osób 
dorosłych angażujących się w uczenie się przez całe życie jest 
nadal bardzo niski, a strategia w tym zakresie nie została jeszcze 
przyjęta.

(12) Jeśli chodzi o wczesną opiekę nad dziećmi, starania rządu skon-
centrowane są na wdrożeniu programu „Maluch”. W efekcie 
liczba żłobków wzrosła niemal dwukrotnie w ostatnich dwóch 
latach, ale w porównaniu z innymi państwami jest wciąż bardzo 
niska i nie zaspokaja istniejącego zapotrzebowania.

(13) Polska boryka się z niskim poziomem zatrudnienia wśród star-
szych pracowników. Pomimo znacznego ograniczenia możli-
wości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę oraz prze-
prowadzenia powszechnej reformy emerytalnej, wciąż istnieje 
specjalny system emerytalny dla górników. Ponadto system 
rolniczych ubezpieczeń społecznych (KRUS) zachęca drobnych 
producentów rolnych do pozostawania w sektorze rolnictwa, 
przede wszystkim dlatego, że dochody indywidualnych rol-
ników nie są dokładnie śledzone w systemie. Prowadzi to do 
ukrytego bezrobocia na obszarach wiejskich, hamując wzrost 
wydajności oraz ograniczając regionalną i sektorową mobil-
ność pracowników. 

• Zaledwie jedna trzecia Europejczyków w wieku 25-34 lat ma wy-
kształcenie wyższe (w Stanach Zjednoczonych jest to 40 proc., 
w Japonii – ponad 50 proc.).

• Europejskie uczelnie wyższe zajmują słabe pozycje w świato-
wych rankingach – tylko dwie z nich znalazły się na liście dwu-
dziestu najlepszych (zobacz ranking szanghajski ARWU).

Starzejące się społeczeństwo14

• Ponieważ Europejczycy żyją teraz dłużej i mają mniej dzieci, coraz 
mniej osób pracujących musi utrzymywać rosnącą grupę emery-
tów i rencistów oraz płacić inne składki na system opieki społecz-
nej.

• Liczba osób w wieku powyżej 60 lat rośnie dziś w tempie dwa 
razy szybszym niż przed rokiem 2007, tj. o ok. 2 mln osób rocznie 
– wcześniej był to 1 mln rocznie.

• Sprawniej funkcjonująca gospodarka oparta na wiedzy, stwarzają-
ca większe szanse, umożliwiłaby Europejczykom dłuższe pozosta-
nie w pracy, co z kolei odciążyłoby system.

W maju 2013 r. Komisja Europejska opublikowała ZALECENIE RADY15 

w sprawie krajowego programu reform Polski z 2013 r. oraz zawiera-
jące opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu 
konwergencji na lata 2012–2016. Ocena sytuacji w Polsce opisana 
jest m.in. tak:

Strategia „Europa 2020”
COM(2013) 371 final, 29.05.2013.
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(14) Polska należy do państw UE o najniższym poziomie wydatków 
na badania i rozwój oraz ma jedne z najgorszych wskaźników 
szerzej pojętej innowacyjności. Całkowity stosunek wydatków 
na badania i rozwój do PKB w Polsce (0,77 % w 2011 r.) jest 
jednym z najniższych w UE.

(16) Polska wciąż pozostaje znacząco w tyle za innymi państwami 
członkowskimi w zakresie wykorzystania potencjału rozwoju 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Zasięg sta-
cjonarnej łączności szerokopasmowej jest najmniejszy w UE, 
zarówno na obszarach wiejskich, jak i w skali całego kraju. 
Niedostateczne są też inwestycje w sieci wodociągowe.

(16) Funkcjonowanie polskiej administracji publicznej ocenia się 
poniżej unijnej średniej.

 …

Stopień wykorzystania administracji elektronicznej w administracji 
publicznej również pozostaje poniżej średniej UE.

 Zalecenia16 Rady dla Polski obejmują m.in.: 

Zwiększenie wysiłków na rzecz obniżenia bezrobocia osób młodych, 
na przykład poprzez gwarancję dla młodzieży, większe udostępnienie 
przyuczania do zawodu i uczenia się poprzez praktykę, zacieśnienie 
współpracy szkół i pracodawców oraz poprawę jakości nauczania.

Przyjęcie projektu strategii na rzecz uczenia się przez całe życie. Kon-
tynuowanie wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku 
pracy, szczególnie przez inwestowanie w wysokiej jakości, przystępną 
cenowo opiekę nad dziećmi i nauczanie przedszkolne, zapewnienie 
stabilnego finansowania i wykwalifikowanego personelu. 

Podjęcie regularnych działań na rzecz zreformowania systemu rolni-
czych ubezpieczeń społecznych (KRUS) w celu poprawy międzysektoro-
wej mobilności pracowników.

W maju 2013 opracowano projekt polskiego programu „Inteligentny 
rozwój”. Rozwój (czyli przedsięwzięcia gospodarcze) ma wykorzystywać 
osiągnięcia wiedzy i technologii. Ma być innowacyjny, a zarazem ma 
uwzględniać specyficzne walory danego obszaru, niekiedy innego niż 
administracyjne jednostki. 

Wśród zapisów PO IR warto zwrócić uwagę na fragment dotyczący ener-
getyki odnawialnej:

Jednym z największych wyzwań polskiej gospodarki w najbliższych la-
tach będzie osiągnięcie celów polityki energetycznoklimatycznej wyni-
kających ze Strategii Europa 2020.

Cele te na poziomie UE określa się jako 3x20, czyli:

• redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%,

• zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii do 20%,

• poprawa efektywności energetycznej o 20%,

(wskaźniki dla Polski wynoszą odpowiednio: 14%, 15%, 14 Mtoe)17.

Niestety, tylko raz użyto słowa „odnawialna” w całym programie (właś-
nie w powyższy sposób) – widać, że nastawienie na produkcję energii 
odnawialnej nie jest przedmiotem zainteresowania PO IR. A jak wygląda 
to w wytycznych Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich18?

COM(2013) 371 final, 29.05.2013.16

Mtoe = 1 000 000 toe, energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej 
o wartości opałowej równej 10 000 kcal/kg; [Wikipedia]

17

PROJEKT: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wsparcia 
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW); DOKUMENT ROBOCZY; 13.03.2013 r.

18
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PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ19,… mając na 
uwadze, co następuje:

22. MŚP stanowią podstawę gospodarki wiejskiej w Unii. Rozwój 
gospodarstw i działalności pozarolniczej powinien mieć na celu 
wspieranie zatrudnienia i tworzenie wysokiej jakości miejsc pra-
cy na obszarach wiejskich, zachowanie istniejących już miejsc 
pracy, ograniczenie sezonowych wahań zatrudnienia, rozwój 
sektorów nierolniczych poza rolnictwem i sektorem rolnym oraz 
sektorem przetwórstwa spożywczego, sprzyjając jednocześnie 
integracji przedsiębiorstw i powstawaniu lokalnych powiązań 
między sektorami. Należy wspierać projekty łączące jednocześ-
nie rolnictwo, turystykę wiejską poprzez promowanie zrówno-
ważonej i odpowiedzialnej turystyki na obszarach wiejskich oraz 
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a także promować [wspie-
rać20] inwestycje w energię odnawialną.

[…] przyjmują niniejsze rozporządzenie.

[…]

Rozdział II

Misja, cele, priorytety i spójność

Cele

Artykuł 5

Priorytety Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przecho-
dzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klima-
tu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, ze szczególnym 
naciskiem na następujące dziedziny: 

c)  ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł ener-
gii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych su-
rowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki;

Artykuł 8

Podprogramy tematyczne

3.  W przypadku operacji, które otrzymują wsparcie w ramach pod-
programów tematycznych dotyczących małych gospodarstw rol-
nych, […] krótkich łańcuchów dostaw, zmiany klimatu, energii ze 
źródeł odnawialnych, gospodarki wodnej i różnorodności bio-
logicznej stawki wsparcia określone w załączniku I mogą zostać 
podwyższone o dziesięć punktów procentowych. W przypadku 
młodych rolników i obszarów górskich maksymalne stawki wspar-
cia mogą być podwyższane zgodnie z załącznikiem I. Maksymalna 
łączona stawka wsparcia nie może jednak przekroczyć 90%.

Artykuł 21

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

1.  Wsparcie w ramach tego środka obejmuje w szczególności:

b)  inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbu-
dową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym in-
westycje w energię ze źródeł odnawialnych;

2.  Wsparcie w ramach tego środka dotyczy wyłącznie małej infra-
struktury zgodnie z definicją ustaloną w programie przez każde 
państwo członkowskie. Programy rozwoju obszarów wiejskich 
mogą jednak przewidywać określone odstępstwa od tej zasady 
w przypadku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i ener-
gię odnawialną. W tym przypadku ustalane są jasne kryteria za-
pewniające komplementarność ze wsparciem w ramach innych 
unijnych instrumentów.PROJEKT: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY…

Przypis autora, korygujący niedokładne tłumaczenie
19

20
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4.  W celu zagwarantowania spójności z unijnymi celami dotyczą-
cymi klimatu Komisji zgodnie z art. 90 powierza się uprawnienia 
do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących określenia 
rodzajów infrastruktury energii odnawialnej, które kwalifikują 
się do wsparcia w ramach tego środka.

PROW do roku 2020 przewiduje m.in.: 

Inwestycje w przedsiębiorstwach i gospodarstwach, których efektem 
dodatkowym jest oszczędność wody, energii, wykorzystanie produk-
tów ubocznych lub odpadowych, wykorzystanie OZE lub produkcja 
surowców odnawialnych do produkcji energii będą wspierane w ra-
mach działania: Inwestycje w środki trwałe (art. 18) realizowanego 
w ramach priorytetu 2 oraz 3.

Priorytet 5. „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami 
i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę 
klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym”, ze szczególnym 
naciskiem na następujące cele:

−  ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł ener-
gii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surow-
ców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (5C);

Niestety, z kolei w PROW nie ma ani słowa o inteligentnym rozwoju 
(wspomina się jedynie, że jest taka europejska strategia). 

Czy inteligentny rozwój to dobry temat dla wiejskiej wspólnoty?

Czy na poziomie sołectwa można tworzyć inteligentne strategie, 
wykorzystujące wszystkie programy i wszystkie dostępne środki – pol-
skie i europejskie? 

No właśnie, warto się temu przyjrzeć z bliska. Inteligentny rozwój 
na wsi może obejmować kilka spraw:

Innowacyjni nauczyciele

Zacznijmy od nauczycieli, bowiem wydaje się, że jest dobra recep-
ta na innowacyjność w szkole. To podejście oparte na rozwijaniu inte-
ligencji dzieci. Takie podejście stosowane od dziesięcioleci w innych 
krajach (skutecznie wspierane przez rządy) opiera się na odejściu od 
schematycznego uczenia i na stwarzaniu dziecku szansy na poznawa-
nie samego siebie, a także doświadczanie świata.

Otwarte, pozbawione ocen i skupione na motywowaniu dziecka po-
dejście ma ogromny wpływ na nieskrępowany rozwój zainteresowa-
nia światem. 

„Uczenie się jest łatwe i daje niewiarygodne rezultaty, kiedy wskoczy-
my w nasz naturalny stan uczenia się. Przeszkadzamy naturalnemu 
uczeniu się przez komendy, wymagania, oceny i krytycyzm.

Rodzimy się jako entuzjastyczni uczniowie. Kiedy jesteśmy ciekawi, 
zaangażowani, zafascynowani i kiedy bawimy się, uczenie się jest 
łatwe, nieuniknione i magiczne. Problemy z uczeniem się pojawiają 
się wtedy, kiedy wymuszamy uczenie się, porządkujemy uczenie się 
określając, co się powinno, a czego się nie powinno, a także wtedy, 
kiedy uczenie się jest pełne instrukcji skupiających się na zawarto-
ści. Podobnie, największy problem związany z wydajnością polega na 
tym, że przeszkadzamy uczeniu się. Przeszkadzamy poprzez ocenianie 
siebie, krytykowanie siebie, podważanie zaufania do siebie samych 



60 61

(naszego naturalnego ja, potencjału, możliwości), kiedy obawiamy 
się niepowodzenia, utraty kontroli, zepsucia czegoś itd.”21.

Świadomi rodzice

Kto z nas pamięta, żeby uczył się tego, jak być dobrą mamą lub trosk-
liwym ojcem? Kto z nas rozumie, co dzieje się z płodem rozwijającym 
się w łonie matki? Kto z nas wie, jak rozwija się mózg dziecka, kiedy 
to się dzieje i jaki to ma wpływ na jego całe życie?

Znane powiedzenie mówi:

Wychowanie dzieci należy rozpocząć dwadzieścia lat przed ich uro-
dzeniem.

Jak wspieramy rodziców w naszej wsi? 

W jaki sposób przygotowujemy dzieci do roli rodzica? Jak młody czło-
wiek może dowiedzieć się o być może swojej najważniejszej życiowej 
roli tyle, żeby być z niej dumnym po latach? Żeby być świadomym, 
że zrobił wszystko, aby jego dziecko stało się osobą dobrze kierującą 
swoim życiem? 

Program wsparcia rodzin i rodzicielstwa na wsi? Kto wie, może by-
łoby wielu chętnych z miast, którzy przyjeżdżaliby, żeby skorzystać 
z takiego programu…

Tak czy owak, jakiś pomysł na wspieranie rodziców zapewne przyda 
się w każdej wsi, bo przecież wszyscy dorośli są dla dzieci wzorcami 
postępowania. Czy na pewno chcemy, żeby dzieci powielały wszyst-
kie wzorce, jakie dostrzegają wokół siebie?

Zadbane dzieci

Widzimy, jak dziecko rośnie, ale nie zdajemy sobie sprawy, że rośnie 
także jego mózg. W okresie do 5 roku życia mózg rozwija się bar-
dziej niż w jakimkolwiek innym okresie życia. Tworzą się specyficzne 
powiązania układu nerwowego. To dobry czas na to, by eliminować 
niekorzystne powiązania, a wzmacniać te, które są przydatne. Właś-
nie w ten sposób wzrasta wydajność mózgu w okresie przed roz-
poczęciem szkolnej nauki (przed 6 rokiem życia). A to rok być może 
najważniejszy w całym życiu – właśnie wtedy chłonność umysłu jest 
maksymalna. Dobrze przygotowany umysł przyjmie i „poukłada” to, 
co będzie ważne w całym późniejszym życiu. Takie przygotowanie 
w okresie poprzedzającym szkolną naukę powinno być pozbawione 
struktury, ocen i powinno zapewniać zrelaksowane warunki do roz-
woju poprzez zabawę.

Badania naukowe wskazują na to, że:

“Charakterystyka gotowości do uczenia jest raczej rozwijana niż wy-
uczona i jedynie poprzez liczne konkretne interakcje ze światem małe 
dziecko może przygotować się do korzystania z późniejszych formal-
nych instrukcji”

David Elkind, uznany autor koncepcji dot. rozwoju dziecka

“Dziecko nie uczy się podczas pasywnego wykonywania serii zadań 
ale z efektów działań które ono samo zainicjowało”

John Keith Brierley, autor książki Give Me a Child Until He Is 
Seven: Brain Studies and Early Childhood Education

dr L. Michael Hall, Metastany w wewnętrznej grze21
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Europejskie wytyczne uwzględniają te uwarunkowania i zachęcają do 
rozwijania opieki nad dziećmi i wczesnej edukacji, która mimo pew-
nego postępu nadal jest w Polsce niewystarczająca.

Rozwijająca się młodzież

Młodzież przygotowuje się do samodzielnego życia, a w każdym razie 
dobrze by było, żeby wspólnota lokalna dbała o to, by każdy mło-
dy mieszkaniec otrzymał odpowiednie wsparcie, by stać się wkrótce 
przydatnym członkiem społeczności – samodzielnym, zarabiającym, 
spełnionym, wnoszącym wkład w dbanie o wspólnotę – nawet jeśli 
znajdzie inne miejsce niż to, w którym wyrastał. 

Jeden z innowacyjnych programów dla młodzieży realizowany w ma-
łych wspólnotach (głównie w krajach skandynawskich) skupia się 
na oferowaniu młodzieży okazji do tego, by na miejscu – tam, gdzie 
mieszkają – mogli realizować swoje zainteresowania, by coś przeżyli, 
by coś po sobie pozostawili. Istnieje bowiem przekonanie, że czło-
wiek odczuwa więź z miejscem, z którym wiążą go dobre emocje, 
zwłaszcza przeżywane we wczesnym okresie. 

Wytyczne europejskie zachęcają do praktycznego przygotowania 
młodzieży do radzenia sobie na rynku pracy i w życiu. Być może naj-
bardziej interesujące doświadczenia mają w tym zakresie duńskie 
szkoły produkcyjne, które wspierają m.in.:

• świadomość samego siebie,

• umiejętność planowania własnej edukacji i kariery,

• doskonalenie kompetencji osobistych i społecznych, 

• wytwarzanie i sprzedawanie usług i produktów,

• poznawanie otoczenia edukacyjnego i gospodarczego,

• umiejętność samodzielnego oceniania własnych osiągnięć 
i planowania postępów.

Podobne podejście stosuje pięć innych krajów – czy Polska do nich 
dołączy?

Doskonalący się dorośli

Osoby dorosłe mają potrzebę doskonalenia swoich kompetencji, 
uczenia się nowych rzeczy, ba – nawet zdobywania nowego zawodu 
(bądź potwierdzania posiadanych kwalifikacji), jeśli chcą utrzymać 
się na rynku pracy. Polski rynek pracy nie należy do najbardziej przy-
jaznych, tym bardziej liczy się operatywność i poszukiwanie takiego 
miejsca, na którym można bezpiecznie przetrwać – zanim nie zmieni 
się go na jeszcze bardziej stabilne.

Oczywiście takie zmiany pociągają za sobą koszty, które jednak są 
mniejsze – jak się zdaje – niż koszty pozostawania bez pracy (bezro-
bocie jest uważane za najważniejszą przyczynę społecznego wyklu-
czenia). Do innych, coraz bardziej istotnych przyczyn, należy słabe 
posługiwanie się technologią ICT (choćby korzystanie z komputera) 
oraz słaba umiejętność samodzielnego uczenia się. Do tego dochodzi 
bardzo ograniczone czytanie książek – a przecież bez książki można 
się nauczyć tylko niektórych rzeczy, inne – zwłaszcza związane z inno-
wacjami – wymagają czytania!

Jak mieszkańcy wsi radzą sobie z wyzwaniami dotyczącymi zmia-
ny zawodu, zdobycia pracy, zmiany pracy na lepszą? Jakie wsparcie 
może zaoferować sołectwo w tym zakresie? Jak dobrze rozpoznane 
są potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia?

Uczenie się przez całe życie może być przedmiotem wspierania  
– z pewnością wielu dorosłym to by się przydało.
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Mądra strategia

Fundusz sołecki sprawił, że wiele sołectw mogło podjąć dyskusję 
o tym, co jest ważne, co warto wpierać, aby jak najlepiej wykorzy-
stać raczej skromne środki funduszu. Pomysłów nie brakuje i wiele 
udało się osiągnąć. Niekiedy brakuje jednak uporządkowania tych 
pomysłów, sporządzenia jakiejś hierarchii: Co ważne? Co ważniejsze? 
Dobrym sposobem na porządkowanie pomysłów jest formułowa-
nie sołeckiej strategii. Zapewne nie każdy wie, że pierwsze strategie 
w sołectwach powstawały jeszcze w 1993 roku (projekt „Strategia dla 
sołectw” był wspierany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokal-
nej i realizowany w gminie Olsztynek). Kilka lat później zaczęła się 
na Opolszczyźnie odnowa wsi, a co za tym idzie – zaczęto także i tam 
formułować wiejskie strategie.

Mądra strategia – czyli jaka?

Recept na strategie jest wiele. Jedna z najbardziej oryginalnych 
– i przydatnych w kontekście inteligentnego rozwoju – mówi, że stra-
tegia to plan osiągania tego, czego byśmy nie zrobili, gdyby strategii 
nie było. Taka definicja wykracza poza zwyczajne, rutynowe zadania 
i pozwala wybiegać do przodu, wskazywać cele ambitne, niespoty-
kane, oryginalne – czyli inteligentne. Ważne, żeby cele i zadania nie 
ograniczały się do bieżących korzyści – liczy się to, co trwale wzmocni 
wiejski potencjał. Budowanie strategii to ważny proces społeczny – 
wymaga wyobraźni, decyzji, współdziałania. Wymaga też kontynuacji 
- systematyczne przeglądanie zapisów strategii to dobry zwyczaj.
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V. Wieś tematyczna i inne prze-
jawy wzmacniania tożsamości 
i zaangażowania 
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Po co się męczyć?

Tworzenie wioski tematycznej pociąga, bowiem:

•  wieś staje się miejscem, z którego mieszkańcy są dumni,

•  znajduje się miejsce dla każdego, kto chce się przyłączyć,

•  jest klimat dla liderów, szukających wspólnie nowych horyzontów 
– przywództwo staje się udziałem wielu osób,

•  dzieci doświadczają świata, w którym działanie wypełnia czas, 
a dorośli zdają się żyć w sposób przypominający niekiedy bajkową 
rzeczywistość,

•  przyjeżdżają goście, zaciekawieni ofertą i spragnieni nowych do-
znań,

•  „wieś podróżuje”, jest w internecie, prezentuje się na wystawach 
i targach, przyciąga uwagę,

•  pytanie „co jeszcze” jest tym pytaniem, które ujawnia nieodkryte 
zasoby i prowokuje do ich nowego wykorzystania,

•  osoby towarzyskie (ekstrawertycy) mają pełne pole do popisu, 
osoby skryte (introwertycy) pozwalają swoim pomysłom ujrzeć 
światło dzienne,

• pojawiają się sposoby na zarabianie, nie brakuje też pomysłów, na 
co wydać pieniądze – zasoby łączą się w strumień, który jest lepiej 
widoczny i płynie z większą energią,

•  tworzą się nowe wzory relacji między mieszkańcami: jednak moż-
na poszukiwać wspólnych pasji,

•  pojawiają się nowe umiejętności, konieczne do tego, by „być w te-
macie”,

•  lewa półkula mózgu nie męczy się już sama – prawa półkula wyrę-
cza ją w poszukiwaniu możliwości i okazji, 

•  …

Propagator wiosek tematycznych w Polsce – dr Wacław Idziak – zwró-
cił uwagę na wymyślanie wsi „od nowa”. Liczne sposoby, podejścia, 
pomysły są zawarte w obu wydaniach publikacji „Wymyślić wieś od 
nowa” jego autorstwa. Co można dodać do takiej porcji inspiracji i in-
nowacyjnych recept, jakie tam znajdziemy?

Przykłady wiosek tematycznych z łatwością można znaleźć, choćby 
na stronie internetowej wioskitematyczne.org.pl. Idea wiosek tema-
tycznych materializuje się w kraju:

Wzrost liczby wiosek w Polsce – w latach 2003 – 2013 powstało około 
55 wiosek w następujących zespołach terytorialnych22

Co jest pociągające w wioskach tematycznych? Czy ta mapa obrazuje 
sukces wiosek tematycznych, czy też może widzimy na niej przede 
wszystkim białe plamy?
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by, podejścia, pomysły są zawarte w obu wydaniach publika-
cji „Wymyślić wieś od nowa” jego autorstwa. Co można do-
dać do takiej porcji inspiracji i innowacyjnych recept, jakie 
tam znajdziemy? 

 

Przykłady wiosek tematycznych z łatwością można znaleźć, 
choćby na stronie internetowej wioskitematyczne.org.pl. Idea 
wiosek tematycznych materializuje się w kraju: 

 

Wzrost liczby wiosek w Polsce –  

w latach 2003 – 2013 powstało około 55 wiosek w następujących 

zespołach terytorialnych21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co jest pociągające w wioskach tematycznych? Czy ta mapa 
obrazuje sukces wiosek tematycznych, czy też może widzimy 
na niej przede wszystkim białe plamy? 

 

                                                 
21 Za: wioskitematyczne.org.pl 

Za: wioskitematyczne.org.pl22
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Temat, czyli skąd czerpać pomysły?

Pomysły są w nas. Kilka procent mózgu wykorzystywane w ruty-
nowych, codziennych działaniach pozostawia pozostałą, ogromną 
i potężną część naszego umysłu w stanie uśpienia. Czy to ma sens? 
Wydajność mózgu jest zadziwiająca i warto się o tym przekonać. Czy 
mózg pobudza się, kiedy ma zapamiętać wiele rzeczy? Nie bardzo 
– to raczej męczy. 

Pobudzanie umysłu polega na zabawie, próbowaniu, „kombinowa-
niu”. Inicjowanie nowych zadań i uczenie się z osiągniętych wyników 
tych zadań – to zdaje się być sposobem na znajdowanie pomysłów.

Odkrywanie ukrytych pomysłów prowadzi nas w głąb siebie: pozwala 
odkryć naszą prawdziwą pasję, nasze „ja”. 

Techniki pobudzające kreatywność pomagają, jednak najważniejsze 
są chęci. Motywacja, nastawienie, pozytywne emocje – wszystko to 
uruchamia potęgę umysłu.

I ciesz się znaleziskami – z głębi własnego umysłu!

A pomysły – to kiedy przychodzą do głowy?

Charles „Chick” Thompson przeprowadził podczas kreatywnych war-
sztatów nieformalne badania dotyczące tego, jakie sytuacje sprzyjają 
pojawianiu się pomysłów. I cóż odkrył? 

Pojawianiu się pomysłów sprzyjają rozmaite czynności manualne. 
Thompson sporządził listę miejsc i czynności, które szczególnie sprzy-
jają rodzeniu się pomysłów. Według jego badań pomysły przychodzą 
nam do głowy:

8.  podczas wyrwania się ze snu 
w środku nocy,

7.  podczas ćwiczeń fizycznych,

6.  podczas nudnej lektury,

5.  podczas nudnego spotkania,

4.  podczas zasypiania lub budze-
nia się,

3. podczas codziennego dojazdu 
do pracy,

2.  podczas kąpieli pod prysznicem bądź podczas golenia,

1.  podczas siedzenia w toalecie!23

Co z tym możesz zrobić?

	Poszukaj swoich miejsc, swoich czynności, swojego czasu, który 
sprzyja generowaniu pomysłów.
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Temat, czyli skąd czerpać pomysły? 

 

Pomysły są w nas. Kilka procent mózgu wykorzystywane w ru-
tynowych, codziennych działaniach pozostawia pozostałą, 
ogromną i potężną część naszego umysłu w stanie uśpienia. 
Czy to ma sens? Wydajność mózgu jest zadziwiająca i warto się 
o tym przekonać. Czy mózg pobudza się, kiedy ma zapamiętać 
wiele rzeczy? Nie bardzo – to raczej męczy.  

Pobudzanie umysłu polega na zabawie, próbowaniu, „kombi-
nowaniu”. Inicjowanie nowych zadań i uczenie się z osiągnię-
tych wyników tych zadań – to zdaje się być sposobem na znaj-
dowanie pomysłów. 

Odkrywanie ukrytych pomysłów prowadzi nas w głąb siebie: 
pozwala odkryć naszą prawdziwą pasję, nasze „ja”.  

Techniki pobudzające kreatywność pomagają, jednak najważ-
niejsze są chęci. Motywacja, nastawienie, pozytywne emocje – 
wszystko to uruchamia potęgę umysłu.  

 

Szukaj. 

Prowokuj. 

Zmieniaj. 

Odkrywaj. 

Próbuj. 

Baw się. 

Spójrz inaczej. 

Pytaj. 

 

I ciesz się znaleziskami – z głębi własnego umysłu! 
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A pomysły – to kiedy przychodzą do głowy? 

 

Charles „Chick” Thompson przeprowadził podczas kreatywnych 
warsztatów nieformalne badania dotyczące tego, jakie sytuacje 
sprzyjają pojawianiu się pomysłów. I cóż odkrył? 

Pojawianiu się pomysłów sprzyjają rozmaite czynności manu-
alne. Thompson sporządził listę miejsc i czynności, które szcze-
gólnie sprzyjają rodzeniu się pomysłów. Według jego badań 
pomysły przychodzą nam do głowy: 
 

 8. podczas wyrwania się ze 
snu w środku nocy, 

 7. podczas ćwiczeń fizycz-
nych, 

 6. podczas nudnej lektury, 

 5. podczas nudnego spotka-
nia,  

 4. podczas zasypiania lub 
budzenia się, 

 3. podczas codziennego do-
jazdu do pracy, 

 2. podczas kąpieli pod prysz-
nicem bądź podczas golenia, 

 1. podczas siedzenia w toalecie!22 

 

Co z tym możesz zrobić? 


Poszukaj swoich miejsc, swoich czynności, swojego 
czasu, który sprzyja generowaniu pomysłów.  

                                                 
22 Thompson, Ch., „What a great idea” (Co za wspaniały pomysł), HarperPeren-

nial Thompson, Ch., „What a great idea” (Co za wspaniały pomysł), HarperPerennial23
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	Umieść w pobliżu kartki, na których zapiszesz swoje pomysły 
NATYCHMIAST.

	Podziel się pomysłami przy najbliższej okazji.

	Wysłuchaj pomysłów innych osób – okaż zainteresowanie, za-
chęcaj do tworzenia nowych.

	Zaprzyjaźnij się z prysznicem…

Tożsamość

Kim jestem? – to pytanie, które pojawia się zwłaszcza w okresie doj-
rzewania, na etapie kryzysu tożsamości. Dziecko nigdy nie jest pew-
ne, czy dobrze postępuje – potrzebuje akceptacji (albo sygnału, że 
coś jest nie tak). Młody człowiek – nastolatek – poszukuje pomysłu 
na samego siebie, przypatrując się uważnie wzorcom, które dostrze-
ga. Człowiek dorosły odnajduje się w działaniu – tworzy w ten sposób 
nowy obraz samego siebie. Może właśnie poszukanie nowego tema-
tu dla wsi, nowego pomysłu na współtworzenie wsi – doprowadzi 
do stworzenia nowego obrazu samego siebie? Ostatecznie raczej nie 
będziemy żałować tego, że coś nowego zrobiliśmy. A jak nie wyjdzie? 
Świetnie – znowu będzie okazja, by zrobić coś nowego…

Tożsamość indywidualna jest oczywiście ważna, a wieś tematyczna 
daje coś więcej: tożsamość wspólną. Każdy z nas potrzebuje więzi 
z czymś większym, potrzebujemy przynależności i poczucia, że je-
steśmy częścią czegoś WIELKIEGO. Mała wieś może stawać się takim 
czymś WIELKIM, potrzebnym każdemu mieszkańcowi.

Chcesz wiedzieć, kim jesteś? Nie pytaj – działaj! 

           Thomas Jefferson

Do tożsamości wiedzie działanie. Działanie nas stwarza, uświadamia, 
na co nas stać. Działanie jest dowodem na to, co potrafimy. Dlacze-
go często pisarze nie czytają swoich książek, reżyserzy – nie oglądają 
swoich filmów? Może działanie pociąga ich bardziej niż efekt?

Zaangażowanie

Wieś tematyczna opiera się na zaangażowaniu. To wspólne dzieło. 
Korowód taneczny nie powstanie, jeśli nie będzie w nim wielu po-
jedynczych tancerzy. Klucz ptaków nie istnieje – tworzy się i zmienia 
nieustannie tylko dlatego, że setki ptaków lecą w jakiejś niezwykłej 
harmonii i w porozumieniu ze sobą. 

Miasto jest wielkim zbiorowiskiem nieznajomych. 

Wieś jest małą wspólnotą znajomych i zaangażowanych.

Do zaangażowania wiodą trzy kroki:

KROK PIERWSZY 

 Zainteresowanie – wyrażające się w postawie:

 To mnie obchodzi!

 To moja sprawa!

KROK DRUGI

 Włączenie się – obecność, proponowanie rozwiązań, uczestni-
ctwo w decydowaniu: 

 Jestem!

 Mam swój pogląd!

 Mam swoje propozycje!



�2 �3

KROK TRZECI

 Zaangażowanie – branie odpowiedzialności:

 To moje zadanie!

 To moja wieś!

 

Koncepcja wsi tematycznej jest oryginalnym, nieschematycznym, 
kreatywnym pomysłem na życie w starym miejscu – po nowemu. 
Mamy obok niej inne formy aktywności, rodzące się pod wpływem 
lokalnej inicjatywy, z inspiracji, dzięki dostępnym funduszom, które 
można zagospodarować, zmieniając jakość życia i perspektywy na 
przyszłość.

Są wśród nich:

odnowa wsi – oparta na uporządkowanym wysiłku grupy mieszkań-
ców, tworzących najpierw podstawy więzi i współpracy, 
potem plan odnowy (strategię), wreszcie realizujący ko-
lejne projekty składające się na nowe oblicze wsi;

LEADER – partnerskie podejście do zarządzania rozwojem wsi i mia-
steczek na terytorium subregionalnym, które dzięki kom-
pleksowej strategii i sprawnej instytucji zarządzającej 
rozwojem (lokalna grupa działania) pozwala na realizację 
powiązanych ze sobą projektów prowadzących do osią-
gania konkretnych zmian sprzyjających zrównoważone-
mu rozwojowi obszaru;

projekty sołeckie, realizowane przez fundusz sołecki – finansowy in-
strument uruchamiający potencjał sołectwa, wzmacnia-
jący podmiotowość wspólnot wiejskich i skłaniający do 
poszukiwania nowych form dialogu i współrządzenia na 
obszarach wiejskich.
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VI. Zasada pomocniczości 
w praktyce  
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„… ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wol-
ności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 
społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniają-
cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”24.

„Zasada pomocniczości, zwana również zasadą subsydiarności, jest 
ideą znaną od bardzo dawna, natomiast jako zasada konstytuująca 
systemy prawne w Europie pojawiła się stosunkowo niedawno”25.

Najbardziej podstawowe założenia zasady pomocniczości są nastę-
pujące: 

„– grupy większe, o szerszych celach, nie powinny przejmować za-
dań grup mniejszych, o celach bardziej szczegółowych,

–  grupy większe powinny spełniać tylko takie zadania, z którymi 
grupy mniejsze nie mogą sobie poradzić samodzielnie,

–  grupy większe powinny pomagać mniejszym w osiąganiu ich ce-
lów”26.

Zasada pomocniczości jest stosowana, kiedy większa jednostka po-
maga mniejszej w zadaniach, których ta mniejsza nie jest w stanie 
sama udźwignąć. Mówiąc wprost, jeśli zadanie przekracza możliwo-
ści mieszkańca, sołectwo może w takim zadaniu dopomóc. Jeśli sołe-
ctwo ma zbyt małą zdolność do wykonania zadania, wspiera je w tym 
zadaniu gmina itd. W praktyce zasada pomocniczości dotyczy sfery 
publicznej (a nie prywatnej).

Pomocniczość wymaga troski ze strony „wyższej” jednostki. Powinna ona 
zapewnić odpowiednią zdolność do działania ze strony „niższej” jednostki 
(wspólnoty). Podsumujmy kroki składające się na dobry proces planowania:

Warunkiem rozwoju pomocniczości są w szczególności:

• poczucie podmiotowości obywateli,
• świadomość obywatelska, dotycząca prawa i zasad funkcjonowania 

sfery publicznej,
• motywacja mieszkańców,
• dostęp do zrozumiałej informacji, niezbędnej do pozyskania środ-

ków i do podjęcia działań,
• umiejętności mieszkańców potrzebne do samodzielnego plano-

wania, realizacji i ewaluacji zadań,
• nastawienie na pomocniczość ze strony władz i urzędników jed-

nostki samorządu terytorialnego,
• odpowiednie procedury i sposoby postępowania.

W Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasbur-
gu 15 października 1985 roku, czytamy o pomocniczości:

3. Generalnie odpowiedzialność za sprawy publiczne powinny pono-
sić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej 
obywateli. Powierzając te funkcje innemu organowi władzy, nale-
ży uwzględnić zakres i charakter zadania oraz wymogi efektywno-
ści i gospodarności.

4. Kompetencje przyznane społecznościom lokalnym powinny być 
w zasadzie całkowite i wyłączne i mogą zostać zakwestionowane 
lub ograniczone przez inny organ władzy, centralny lub regionalny, 
jedynie w zakresie przewidzianym prawem”.

A jaka jest rzeczywistość?
Raport27 z badania dot. uczestnictwa w życiu publicznym przeprowadzone-
go w latach 2010-2011 pokazuje to, jak mieszkańcy postrzegają rolę jed-
nostki pomocniczej, a jak widzą to lokalne władze.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Preambuła24

Za: Subsydiarność w prawie i w praktyce samorządowej, BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI, 
Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kancelaria Senatu, styczeń 2012, na podstawie: 
Szczegółowo historię idei pomocniczości przedstawiła Chantal Millon-Delsol, Zasada po-
mocniczości, Kraków, 1995, Znak, rozdz. I, Krótka historia idei pomocniczości, s. 11-35.

25

Tamże, na podstawie: Włodzimierz Springer, Subsydiarność jako zasada ustrojowa w państwie 
federalnym – członku Unii Europejskiej (na przykładzie RFN), w: Dariusz Milczarek red., Subsy-
diarność, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 111.

26

Wokół partycypacji publicznej. Jednostki pomocnicze samorządu: między obywatelem 
a władzą, ISP, Warszawa, 2012, str. 232-233

27



�6 �� 
 76

Można tu m.in. przeczytać, że: 
 

„…jednostki pomocnicze wpisują się dobrze w zasadę pomoc-
niczości”27. 

 
Aby dobrze zrozumieć cytowane fragmenty raportu, należy za-
strzec, że:  

„Punktem odniesienia jest przede wszystkim teoria przełożo-
nego i agenta”28.  

 
W tej teorii agentem jest władza, a przełożonym – mieszkańcy. 
Obraz komunikacji, który rysuje się w raporcie, można przedstawić 
tak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Komunikacja jest postawiona na głowie?  
Warto to sprawdzić. 
A jeśli tak jest, to co możemy zrobić, żeby odzyskać właściwe 
proporcje lokalnej komunikacji? 

                                                 
27 Wokół partycypacji publicznej. Jednostki pomocnicze samorządu: między 

obywatelem a władzą, ISP, Warszawa, 2012, str. 213 
28 tamże 

Można tu m.in. przeczytać, że:

 „…jednostki pomocnicze wpisują się dobrze w zasadę pomocniczo-
ści”28.

Aby dobrze zrozumieć cytowane fragmenty raportu, należy zastrzec, że: 

„Punktem odniesienia jest przede wszystkim teoria przełożonego 
i agenta”29.

W tej teorii agentem jest władza, a przełożonym – mieszkańcy. Obraz 
komunikacji, który rysuje się w raporcie, można przedstawić  tak:

Komunikacja jest postawiona na głowie? 

Warto to sprawdzić. 

A jeśli tak jest, to co możemy zrobić, żeby odzyskać właściwe propor-
cje lokalnej komunikacji? 

Wokół partycypacji publicznej. Jednostki pomocnicze samorządu: między obywatelem 
a władzą, ISP, Warszawa, 2012, str. 213

28

tamże29

„Teoria wskazuje, że agencja (tutaj – władze gminy) ma tendencję do 
autonomizowania się i przestaje reprezentować interesy przełożone-
go (czyli mieszkańców gminy). Poza tym asymetria informacji ozna-
cza, że agencja ma trudność w uzyskaniu informacji na temat prefe-
rencji przełożonego (mieszkańców). Jednostki pomocnicze mogłyby 
służyć pomocą w przezwyciężaniu nieuchronnego napięcia między 
obywatelami a władzą. Wyniki badań nie dają podstaw, aby sądzić, 
że tak się rzeczywiście dzieje. Jednostki pomocnicze służą bowiem 
przede wszystkim do przekazywania informacji „w dół” – od władz 
do mieszkańców. Tymczasem do przezwyciężenia problemu agencji 
kluczowy jest kierunek odwrotny, gdy władze uzyskują informację na 
temat preferencji obywateli i podejmują decyzje, które w najwięk-
szym stopniu zaspokoją oczekiwania obywateli. Jak jednak pokazują 
badania, ten kierunek wpływu jest marginalny. Można powiedzieć, że 
jednostki pomocnicze służą wzmocnieniu legitymacji działań władz, 
nie zaś zwiększeniu efektywności tych działań.”30

I czytamy dalej:

„jednostki pomocnicze są traktowane instrumentalnie raczej przez 
władze gmin niż przez mieszkańców. 

…

Rola jednostek pomocniczych jako kanału komunikacji przynoszącego 
korzyści przez lepsze dostosowanie decyzji władz gminy do potrzeb 
mieszkańców jest zatem realizowana w niewielkim stopniu i można 
się spodziewać raczej utrwalenia się tej sytuacji” 31.

Dalej można w raporcie przeczytać, że jednostki pomocnicze pełnią 
funkcję organizacyjną w przypadku wypracowywania rozwiązań przez 
mieszkańców dotyczących zadania powierzonego przez władze gminy. 

Wokół partycypacji publicznej. Jednostki pomocnicze samorządu: między obywatelem 
a władzą, ISP, Warszawa, 2012

30

tamże31
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Co można zrobić? Jak sołectwo może zadbać o praktyczne stosowa-
nie zasady pomocniczości?

Zanim zastanowimy się nad możliwymi rozwiązaniami (opcjami), 
zwróćmy uwagę, że kilka poziomów zaangażowania może być bra-
nych pod uwagę.

Warto spojrzeć na kwestię pomocniczości z kilku punktów widzenia:

A. perspektywa mieszkańca,

B. działania sołectwa: sołtysa, rady sołeckiej, zebrania wiejskiego,

C. uczestnictwo w inicjatywach o większej skali.

A. Perspektywa mieszkańca.

Mieszkaniec, który doświadcza bezsilności, poddaje się, uzależnia od 
pomocy społecznej i nie dostrzega rozwiązań. Taka osoba skupia się 
na problemie, swoją energię przeznacza na przeżywanie uzależnienia 
od zewnętrznych czynników, których – jak sądzi – nie może zmienić. 
To praktycznie ogranicza ją w aktywności.

Dlatego warto podjąć wysiłki na rzecz:

	podnoszenia świadomości mieszkańców,

	podnoszenia umiejętności radzenia sobie z samym sobą,

	przygotowania mieszkańców do dobrych relacji z otoczeniem.

Dzięki większej świadomości mieszkaniec może poradzić sobie ze 
złością i bezradnością, może też uczyć się radzenia sobie z własną 
niemocą. Świadomość rośnie podczas spotkań, szkoleń, warsztatów. 
Zwłaszcza podczas aktywnych zajęć i ćwiczeń można nauczyć się ra-
dzić sobie ze swoimi emocjami i swoim poczuciem własnej wartości.

Można także dostarczać mieszkańcom zrozumiałą, prostą informację 
w przyjaznej formie, dostosowaną do ulubionego sposobu odbiera-
nia informacji – poprzez wzrok (typ wizualny), słuch (typ audytywny) 
i ruch (typ ruchowca):

• typ wizualny – wzrokowiec,

• typ audytywny – słuchowiec,

• typ ruchowca – kinestetyk.

Informacja powinna być zrozumiała, a to oznacza dla każdego coś in-
nego.

Jak przygotować taką informację? Jak ją przekazać?

Sposób przygotowania informacji powinien uwzględniać różnorod-
ność odbiorców. Obok stosowania prostego języka, czyli zrozumia-
łych słów, trzeba pamiętać o ilustrowaniu tekstu. Obraz jest nośni-
kiem wielu informacji, wywołuje emocje i skojarzenia, dzięki czemu 
łatwo zapada w pamięć. Słowa powinny odpowiadać temu, co może 
być przyjazne dla różnych odbiorców:
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Można także dostarczać mieszkańcom zrozumiałą, prostą in-
formację w przyjaznej formie, dostosowaną do ulubionego 
sposobu odbierania informacji – poprzez wzrok (typ wizualny), 
słuch (typ audytywny) i ruch (typ ruchowca):  

 

• typ wizualny – wzrokowiec,  
• typ audytywny – słuchowiec,  
• typ ruchowca – kinestetyk. 

 
Informacja powinna być zrozumiała, a to oznacza dla każdego 
coś innego.  
 

Jak przygotować taką informację? Jak ją przekazać? 
 
Sposób przygotowania informacji powinien uwzględniać różno-
rodność odbiorców. Obok stosowania prostego języka, czyli 
zrozumiałych  słów,  trzeba pamiętać o ilustrowaniu tekstu. 
Obraz jest nośnikiem wielu informacji, wywołuje emocje i sko-
jarzenia, dzięki czemu łatwo zapada w pamięć. Słowa powinny 
odpowiadać temu, co może być przyjazne dla różnych odbior-
ców: 

 
TYPY LUBI SŁOWA I WYRAŻENIA 

typ wizualny – 
wzrokowiec 

wyobraź sobie 
zobacz, jakie to proste 
rzućmy nieco światła 
wyłania się z cienia 
zadbać o jasną przyszłość  
zobaczyć światełko w tunelu 

typ audytywny – 
słuchowiec  

posłuchaj 
to brzmi nieźle 
warto przerwać  tę ciszę 
to zgrana płyta 
zadbać o harmonię 
dochodzą do głosu 



�0 �1

Przykłady wyrażeń mogą zachęcić do poszukiwania odpowiednich 
słów autorów wiejskich komunikatów – takich wyrażeń można zna-
leźć dużo więcej.

Obok słów i wyrażeń dopasowanych do różnorodnych odbiorców 
ważny jest sposób przekazu. Jedni wolą przeczytać, bo wtedy widzą 
sprawy jasno – chętnie przejrzą ulotkę, spojrzą na plakat. Inni wole-
liby, by ktoś im opowiedział – to do nich przemawia, więc czekają na 
rozmowę, ustny przekaz, może nagranie? Jeszcze innych porusza to, 
czego doświadczą – może da się zabrać ich na spacer i opowiedzieć 
to podczas ruchu?

Mieszkańcy, którzy mają większą świadomość, potrzebują: 

	kontaktu z innymi,

	odkrywania własnych zasobów (np. umiejętności),

	dostrzegania różnorodnych rozwiązań.

Dobrym sposobem na kształtowanie takich cech i umiejętności są ak-
tywne formy doskonalenia. Jeśli zadbamy, by były przyjazne, radosne 
(pełne zabawy i optymizmu), z pewnością znajdą się chętni do udzia-
łu. W końcu przyjemniej się bawić niż uczyć, prawda? A jak się połą-
czy obie te rzeczy – efekt może być zaskakujący. Warto zaplanować 
tego rodzaju wsparcie i oferować je mieszkańcom, wykorzystując do 
tego zarówno publiczne obiekty (świetlice, wiejskie domy kultury, 
sale szkolne, kościelne, strażackie, a nawet stodoły, które też da się 
przystosować do ciekawych form aktywności).

Kiedy już mieszkańcy będą czuli się przygotowani do nowej, aktywnej 
roli, mogą :

	włączać się w działania grupy,

	wypowiadać własne poglądy,

	rozwijać swoje umiejętności współdziałania.

To prowadzi do wzmocnienia ich wpływu na rzeczywistość i podnie-
sienia własnego poczucia przynależności i „ważności”.

B.  Działania sołectwa: sołtysa, rady sołeckiej, zebrania wiejskiego.

Sołectwo może odegrać ważną rolę w praktycznym wykorzystaniu za-
sady pomocniczości. Rozważmy kilka przykładów, które mogą wska-
zać rodzaje aktywności w tym zakresie: 

	zabieganie o uchwałę rady gminy wprowadzającą możliwość 
korzystania z funduszu sołeckiego,

	staranie o sporządzenia strategii rozwoju sołectwa (i jej cyklicz-
ne przeglądy oraz aktualizację),

	realizacja projektów podnoszących kompetencje mieszkańców 
(lub zachęcanie do brania udziału w takich projektach),

	opracowywanie informacji pozyskiwanych z instytucji publicz-
nych (w tym informacji z gminy) i przekazywanie ich mieszkań-
com w różnorodnych formach,

	organizowanie spotkań mieszkańców – we współpracy z nimi 
i sporządzenie informacji do przekazania władzom gminy,
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TYPY LUBI SŁOWA I WYRAŻENIA 

typ ruchowca – 
kinestetyk  

porusza mnie ta sprawa 
pójść po rozum do głowy 
karuzela zmian 
nadać bieg sprawie 
podejść z większą energią 
ruszyć z miejsca 

 
Przykłady wyrażeń mogą zachęcić do poszukiwania odpowied-
nich słów autorów wiejskich komunikatów – takich wyrażeń 
można znaleźć dużo więcej.  
 
Obok słów i wyrażeń dopasowanych do różnorodnych odbior-
ców ważny jest sposób przekazu.  
Jedni wolą przeczytać, bo wtedy widzą sprawy jasno – chętnie 
przejrzą ulotkę, spojrzą na plakat. 
Inni woleliby, by ktoś im opowiedział – to do nich przemawia, 
więc czekają na rozmowę, ustny przekaz, może nagranie? 
Jeszcze innych porusza to, czego doświadczą – może da się za-
brać ich na spacer i opowiedzieć to podczas ruchu? 
 
Mieszkańcy, którzy mają większą świadomość, potrzebują: 


kontaktu z innymi, 


odkrywania własnych zasobów (np. umiejętności), 


dostrzegania różnorodnych rozwiązań.  

 
Dobrym sposobem na kształtowanie takich cech i umiejętności 
są aktywne formy doskonalenia. Jeśli zadbamy, by były przy-
jazne, radosne (pełne zabawy i optymizmu), z pewnością znaj-
dą się chętni do udziału. W końcu przyjemniej się bawić niż 
uczyć, prawda? A jak się połączy obie te rzeczy – efekt może 
być zaskakujący. Warto zaplanować tego rodzaju wsparcie i 
oferować je mieszkańcom, wykorzystując do tego zarówno pu-
bliczne obiekty (świetlice, wiejskie domy kultury, sale szkolne, 
kościelne, strażackie, a nawet stodoły, które też da się przysto-
sować do ciekawych form aktywności).  
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	tworzenie „banku pomysłów” dotyczących potrzeb i sposo-
bów ich zaspokajania, z uwzględnieniem kategorii gospodar-
czej (w tym produkcji energii elektrycznej), społecznej (w tym 
ochrony zasobów kulturowych oraz dbałości o estetykę) i doty-
czącej naturalnego środowiska (w tym zagospodarowania od-
padów i kształtowania nawyków proekologicznych).

C.  Uczestnictwo w inicjatywach o większej skali.

Polska szybko się zmienia. Coraz więcej jest przykładów odnowy wsi, 
dobrego wykorzystania funduszu sołeckiego, liczne lokalne grupy 
działania angażują tysiące ludzi do planowania, realizacji i ewaluacji 
projektów sprzyjających zaspokajaniu potrzeb. Powstają organizacje 
pozarządowe i coraz dłuższa jest lista inicjatyw – o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, a także europejskim. Podczas rozmaitych spotkań po-
dejmowane są inicjatywy: w wiejskiej remizie, w sali obrad rady gmi-
ny, w parlamencie, w innych miejscach. Warto się przyłączyć do dzia-
łań w skali regionalnej albo nawet większej – poprzez ogólnopolskie 
bądź europejskie fora, np.:

OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych,

FAOW – Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, oraz europejskie po-
rozumienia, np.

ENRD – Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

EIP – Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz Wydajnego 
i Zrównoważonego Rolnictwa.

Podsumujmy krótko: 

pomocniczość polega na tym, by działać na swoją miarę i szukać 
wsparcia, kiedy skala zadania nas przerasta.
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VII. Dialog i partycypacja 
dla zrównoważonego 
rozwoju wsi  
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Różne cele dialogu

Po co rozmawiać?

Zauważmy, że naszych myśli nie widać. Dlatego do porozumienia 
konieczna jest jakaś forma ukazania tych myśli. Możemy przyjąć, że 
o to chodzi w dialogu, żeby jasno wyrażać swoje myśli i uczucia. Słu-
żą temu różne sygnały, które wysyłamy do innych osób. Sami także 
odbieramy wiele sygnałów, które wywołują w nas rozmaite reakcje. 
Niektóre sygnały są świadomie przez nas wysyłane, inne – pojawiają 
się same, jak na przykład zmiany ciśnienia wywołane zdenerwowa-
niem albo rozszerzone w wyniku strachu źrenice. Można zatem po-
wiedzieć, że rozmowa (dialog) to wiele sygnałów wysyłanych i odbie-
ranych przez jej uczestników po to, aby mogli zobaczyć swoje myśli, 
zrozumieć emocje, które im towarzyszą oraz dostrzec wartości, które 
skłaniają uczestników dialogu do wysłania konkretnego komunikatu.

Podsumujmy:

Dla porozumienia używamy sygnałów

	w formie niewerbalnej:

• wygląd – np. uporządkowany, schludny, niedbały,

• ruchy głową – np. skinienie, kręcenie, głowa opuszczona albo 
podniesiona,

• postawa – np. wyprostowana, nachylona w kierunku roz-
mówcy, skulona, postawa stabilna, chwiejna, niedbała itd.

• gesty – np. liczą się otwarte bądź zaciśnięte dłonie, ręce 
opuszczone bądź podniesione ku górze, lekkie albo gwałtow-
ne ruchy rąk,

• ruchy gałek ocznych – np. skupiony wzrok, przewracanie ocza-
mi, oczy skierowane w jakimś kierunku: ku górze, ku dołowi, 
strzelanie na boki,

• wyraz twarzy (mimika) – np. twarz nieruchoma, uśmiechnię-
ta, wykrzywiona, usta zaciśnięte, szeroko otwarte,

• kontakt fizyczny – np. dotyk, objęcie, uścisk dłoni,

• bliskość – np. zachowanie dystansu, bezpośrednia bliskość 
– naruszanie cudzego terytorium,

• dźwięki – np. śmiech, mruczenie,

	związanych z tonem głosu, czyli:

• sposób mówienia – spokojny, podniesiony głos, szept, głos 
trzęsący się, urywany, krzyk

albo

	poprzez słowa – w formie werbalnej.

Jak to działa?

Jak widać, słowa mają tylko niewielkie znaczenie w komunikacji.
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• ruchy gałek ocznych – np. skupiony wzrok, przewracanie 
oczami, oczy skierowane w jakimś kierunku: ku górze, ku 
dołowi, strzelanie na boki, 

• wyraz twarzy (mimika) – np. twarz nieruchoma, uśmiech-
nięta, wykrzywiona, usta zaciśnięte, szeroko otwarte, 

• kontakt fizyczny – np. dotyk, objęcie, uścisk dłoni, 

• bliskość – np. zachowanie dystansu, bezpośrednia bliskość 
– naruszanie cudzego terytorium, 

• dźwięki – np. śmiech, mruczenie, 


związanych z tonem głosu, czyli: 

• sposób mówienia – spokojny, podniesiony głos, szept, głos 
trzęsący się, urywany, krzyk 

albo  


poprzez słowa – w formie werbalnej. 

 

Jak to działa? 

 

 
 

Jak widać, słowa mają tylko niewielkie znaczenie w komunikacji.  

7%

38%55%

FORMY KOMUNIKACJI

słowa

ton głosu

komunikaty
niewerbalne
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A na ile potrafimy dobrać odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, co mamy 
na myśli (i na sercu)? Z tym bywa różnie – nic dziwnego, że często mamy 
wrażenie, że inni nas nie rozumieją. A my – jak dobrze rozumiemy innych 
ludzi? Co temu sprzyja? 

Sprawa dialogu jest kluczem do znalezienia takiej racji, która może być 
korzystna dla wiejskiej wspólnoty. Dlatego warto przyłożyć się do tego 
starannie, ćwiczyć swoją zdolność wyrażania myśli i rozumienia innych, 
poszukiwać wsparcia osób, które mogą ułatwić porozumienie. Warto 
też stosować różne formy komunikacji – nie tylko poprzez bezpośrednią 
rozmowę, ale także w formie obrazu lub tekstu pisanego: poprzez druk, 
komunikat zamieszczony w internecie czy w inny sposób.

 Ilustrowane teksty pomagają w zrozumieniu treści32:

Jakie treści można odczytać z rysunków?

Rozmaite formy dialogu w przestrzeni publicznej zaproponowano 
w dokumencie rządowym33. Są one podporządkowane różnym funk-
cjom dialogu:

 dostarczanie informacji,

 konsultacje,

 współdecydowanie,

 delegowanie, wspomaganie procesu podejmowania decyzji.

Zdobyliśmy wiele doświadczeń i może te formy stosujemy?

A może w konkretnym sołectwie udało się wypracować inny skutecz-
ny model dialogu?
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A na ile potrafimy dobrać odpowiednie słowa, żeby wyrazić to, 
co mamy na myśli (i na sercu)? Z tym bywa różnie – nic dziw-
nego, że często mamy wrażenie, że inni nas nie rozumieją. A 
my – jak dobrze rozumiemy innych ludzi? Co temu sprzyja? 

Sprawa dialogu jest kluczem do znalezienia takiej racji, która 
może być korzystna dla wiejskiej wspólnoty. Dlatego warto 
przyłożyć się do tego starannie, ćwiczyć swoją zdolność wyra-
żania myśli i rozumienia innych, poszukiwać wsparcia osób, 
które mogą ułatwić porozumienie. Warto też stosować różne 
formy komunikacji – nie tylko poprzez bezpośrednią rozmowę, 
ale także w formie obrazu lub tekstu pisanego: poprzez druk, 
komunikat zamieszczony w internecie czy w inny sposób.  

Ilustrowane teksty pomagają w zrozumieniu treści31: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakie treści można odczytać z rysunków?  

                                                 
31 Ilustracje autorstwa Ewy Zofii Ślizewskiej 

Ilustracje autorstwa Ewy Zofii Ślizewskiej32
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Rozmaite formy dialogu w przestrzeni publicznej zaproponowano 
w dokumencie rządowym32. Są one podporządkowane różnym 
funkcjom dialogu: 


dostarczanie informacji,  


konsultacje,  


współdecydowanie,  


delegowanie, wspomaganie procesu podejmowania decyzji. 

 

Zestawienie form i technik prowadzenia dialogu społecznego. 

 

Dostarczanie 
informacji Konsultacje Współdecy-

dowanie 

Delegowanie, 
wspomaganie 
procesu po-
dejmowania 

decyzji 

TE
CH

N
IK

I D
IA

LO
GU

 S
PO

ŁE
CZ

N
EG

O
 

ulotki,  
wydawnictwa,  
raporty 

badania 
opinii 
społecznej 

sądy 
obywatelskie 

komitety 
sąsiedzkie 

roczne 
sprawozdania 
z działalności 

grupy 
fokusowe 

warsztaty 
negocjacyjne referenda 

doradztwo 

spotkania 
publiczne, 
przesłuchania 
publiczne 

warsztaty 
obywatelskie 

delegowanie 
zarządzania 
organizacjom 
obywatelskim 

komunikacja 
internetowa 

konsultacje 
pisemne 
i bezpośrednie 
konsultacje 
internetowe 

konferencje 
uzgodnienio-
we 

partnerstwo, 
kontrakty 
ze społecz-
nościami 

 

Zdobyliśmy wiele doświadczeń i może te formy stosujemy?  

A może w konkretnym sołectwie udało się wypracować inny sku-
teczny model dialogu? 

                                                 
32 Dialog społeczny (dokument programowy rządu, 2002) 
Dialog społeczny (dokument programowy rządu, 2002)33
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Co to jest partycypacja?

Powiedzmy krótko: chodzi o uczestnictwo obywateli w życiu publicz-
nym.

Partycypacja może przybierać różne formy, takie jak np.:

 udział w wyborach,

 udział w sesjach rady,

 udział w zebraniach wiejskich,

 zapoznanie się z kurendą i podjęcie odpowiedniego działania,

 wyrażanie swoich opinii, propozycji, komentarzy,

 inicjowanie rozwiązań służących jakiejś wspólnocie (na przy-
kład lokalizacja przystanku albo sposób wykorzystania świetli-
cy wiejskiej),

 zaangażowanie w różne inicjatywy kulturalne, społeczne, tra-
dycyjne, porządkowe, opiekuńcze, dotyczące bezpieczeństwa 
albo ochrony przed przemocą,

 rozmawianie o sprawach publicznych, które pobudza zaintere-
sowanie nimi i wzmacnia więzi lokalne.

Dodajmy – takie rozmowy powinny się odbywać w przyjaznym miej-
scu. W jednej z angielskich wsi udało mi się takie miejsce znaleźć: to 
rodzaj wiejskiej świetlicy czy też wiejskiego ośrodka kultury. Można 
tu przeczytać codzienną gazetę (jest dostępna dla odwiedzających 
to miejsce), zamówić tradycyjną herbatę, zagrać z bilard, a przede 
wszystkim – spotkać się i porozmawiać.

Deliberacje

Przyjrzyjmy się temu słowu, które jest oznaczone w słowniku jako 
przestarzałe, a odnajduje się w kontekście demokracji coraz częściej. 
Podczas waszyngtońskich warsztatów poświęconych deliberacjom 
z udziałem uczestników ze wszystkich kontynentów wskazywaliśmy 
na to, że deliberować oznacza po prostu: rozważać, zastanawiać 
się nad czymś. Jest to zgodne ze znaczeniem tego słowa opisanym 
w słowniku języka polskiego. Deliberacje nie prowadzą do rozwią-
zania, nie polegają na negocjacjach – nie o to chodzi. Istotą delibe-
rowania jest poszukiwanie różnych punktów widzenia, różnych racji, 
zapoznanie się ze sprawą z różnych stron.

Deliberacje nie tylko pozwalają na poznanie różnych punktów widze-
nia, które zresztą mogą ulegać zmianie podczas deliberacji, ale wpły-
wają na postawy uczestników:

• zwiększają zainteresowanie,

• pozwalają dostrzegać różne racje,

• uwalniają od napięcia związanego z koniecznością podjęcia de-
cyzji – bowiem deliberacje jedynie przygotowują do podjęcia 
decyzji, a kończą się spisaniem różnych możliwych rozwiązań.

Skąd się bierze rozwój uczestnictwa w sprawach publicznych?

Takie uczestnictwo wymaga świadomego wsparcia i promocji. Być 
może takie zadanie przekracza możliwości sołectwa, a być może 
wręcz przeciwnie – w końcu im bliżej do obywatela, tym lepsze więzi. 
Zerknijmy na przykład z jednego z angielskich powiatów, gdzie opra-
cowano specjalną strategię odnoszącą się właśnie do pobudzania 
uczestnictwa i podmiotowości mieszkańców.
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Strategia przyjęta w 2009 roku wskazuje na 
następujące efekty:

 doświadczanie wpływu, praktykowanie 
kontroli i poczucia identyfikacji mieszkańców 
w odniesieniu do:

W strategii są zadeklarowane działania władz powiatu:

Zrozumienie istoty strategii wymagałoby poznania lokalnych uwarun-
kowań powiatu – hrabstwa Lincolnshire, ale może nie w tym rzecz. 
Ten przykład uświadamia raczej, że kształtowanie uczestnictwa jest 
zadaniem, którym się ktoś zajmuje, w dodatku w oparciu o oddzielną 
(kilkustronicową) strategię zawierającą wskaźniki i horyzont czasowy.  
Ponadto widoczne jest to, że dostarczanie usług publicznych zależy 
od dobrego, lokalnego rozpoznania, dialogu i przekazywania odpo-
wiedzialności mieszkańcom. To z kolei wymaga działań opisanych 

w pierwszej kolumnie – wzmacniania potencjału, czyli zdolności 
mieszkańców do podejmowania działań publicznych. Także w Polsce 
rozwija się współdziałanie powiatów z mieszkańcami wsi. W powie-
cie nakielskim (kujawsko-pomorskie) działa od kilku lat powiatowy 
program odnowy wsi, w powiecie bydgoskim od 2012 roku działa po-
wiatowy fundusz lokalny – widać, że kwestia wzmacniania lokalnej 
aktywności przybiera na znaczeniu.

O co chodzi w zrównoważonym rozwoju?

Powszechnie znana zasada łączenia trzech aspektów rozwoju: 
społecznego, gospodarczego i środowiskowego wymaga konkret-
nych działań. Podajmy konkretny przykład, wpisujący się w euro-
pejskie polityki: wspólne zarabianie na ochronie środowiska. Jak 
to możliwe? 

Chodzi o nowy rodzaj energetyki, związanej z jej produkcją na tere-
nach wiejskich.

Rozwinięcie rozproszonej produkcji energii jest zależne od wpro-
wadzenia w Polsce przepisów i ułatwień dotyczących inwestowania 
w odnawialną energetykę na obszarach wiejskich. W chwili, kiedy to 
będzie dostępne, będzie jeszcze jedna potrzeba: gotowości miesz-
kańców do zorganizowania się w „społeczne elektrownie”. 

Profesor Jan Popczyk, propagator tego rozwiązania, wymyślił nawet 
określenie „synergetyka”, które pojawiło się w roku 2009 i określa 
powiązania między gospodarką (produkcja energii), środowiskiem 
(ograniczenie emisji dwutlenku węgla – CO2) i społeczeństwem 
(współpraca w tworzeniu inteligentnych sieci sterujących produkcją 
energii na obszarach wiejskich).

Profesor uważa, że „Na świecie i w Polsce może ona pobudzić do roz-
woju obszary (społeczności) w dużym stopniu pozbawione udziału 
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Strategia przyjęta w 2009 roku wskazuje 
na następujące efekty: 


doświadczanie wpływu, praktykowa-
nie kontroli i poczucia identyfikacji 
mieszkańców w odniesieniu do: 
 decyzji, 
 przywództwa, 
 usług, 
kształtujących powiat*. 

 
* www.lincolnshire.gov.uk 

 

W strategii są zadeklarowane działania władz powiatu: 
 

Budowanie 
potencjału 
i zaufania 

Wpływanie 
na decyzje 

i kształtowanie 
decyzji 

Kształtowanie  
i wykorzystywa-

nie lokalnego 
przywództwa 

Rozpoznawa-
nie sposobów 
doskonalenia 

usług 

Współpraca 
z lokalną spo-
łecznością 
w celu przeka-
zania kontroli 
i odpowiedzial-
ności za zasoby 
i działania  

Przekształcanie 
lokalnej demo-
kracji w celu 
zapewnienia 
rzeczywistego 
wpływu 
i uczestnictwa 
mieszkańców  

Praktykowanie 
lokalnego przy-
wództwa za 
pośrednictwem 
mieszkańców 
i kształtowanie  
przywództwa 
mieszkańców 

Przekształca-
nie usług w 
oparciu o 
rzetelny dialog 
z mieszkańca-
mi i lokalny 
punkt widzenia 

 
Zrozumienie istoty strategii wymagałoby poznania lokalnych 
uwarunkowań powiatu – hrabstwa Lincolnshire, ale może nie 
w tym rzecz. Ten przykład uświadamia raczej, że kształtowanie 
uczestnictwa jest zadaniem, którym się ktoś zajmuje, w dodat-
ku w oparciu o oddzielną (kilkustronicową) strategię zawierają-
cą wskaźniki i horyzont czasowy.  
Ponadto widoczne jest to, że dostarczanie usług publicznych 
zależy od dobrego, lokalnego rozpoznania, dialogu i przekazy-
wania odpowiedzialności mieszkańcom. To z kolei wymaga 
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w dotychczasowym rozwoju cywilizacyjnym”34. Jak twierdzi profesor 
Popczyk, „piąta fala innowacyjności będzie falą energetyczno-środo-
wiskowo-społeczną…”35.

Oznacza to konieczność podjęcia wyzwania związanego z przygo-
towaniem lokalnych społeczności do współdziałania, które ma wy-
miar gospodarczy – przynosi konkretne efekty ekonomiczne. Wy-
maga to współdziałania w obszarze gminy, a jeszcze lepiej – w skali 
powiatu (niekoniecznie w granicach administracyjnych powiatu). 
W ten sposób można będzie tworzyć autonomiczny region energe-
tyczny (ARE)36.

 „Polskie tereny wiejskie traktuje się jako szczególnie właściwe z punk-
tu widzenia integracji pomp ciepła i kolektorów słonecznych oraz mi-
krowiatraków i ogniw fotowoltaicznych z gospodarstwami rolnymi 
i ogólnie zabudową wiejską37” – twierdzi prof. Popczyk. 

Zrównoważony rozwój jest uzależniony od dobrego dialogu i zaan-
gażowania wielu ludzi. To zadanie wykraczające poza możliwości 
działania w małej skali. Efekt poprawy środowiska w skali globalnej 
pojawi się wtedy, kiedy w każdym kraju, w każdym konkretnym miej-
scu pojawi się współdziałanie na rzecz ograniczania szkodliwych sub-
stancji, zastępowania wyczerpujących się zasobów takimi, które są 
odnawialne, a także oszczędzania zużycia energii.

Warto podjąć konkretne rozmowy i konkretne działania na rzecz no-
woczesnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska i angażujących lo-
kalne społeczności obszarów wiejskich.

Popczyk, J., wykład inaugurujący rok akademicki 2009/2010 w Politechnice Śląskiej34

tamże35

Popczyk, J., Autonomiczny Region Energetyczny, tekst niepublikowany36

Popczyk, J., Autonomiczny Region Energetyczny, tekst niepublikowany, Energetyka rozpro-
szona, Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2010

37
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VIII. Wiejska strategia jako pod-
stawa realizacji projektów 
wiejskiej wspólnoty 
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Czym jest strategia?

Strategia to dokument, który określa najważniejsze sprawy, którymi 
mieszkańcy pragną się zajmować w przyszłości. Zazwyczaj dotyczą 
one tematyki:

 społecznej,

 gospodarczej,

 naturalnego środowiska.

Strategia to plan sporządzony przez mieszkańców dla mieszkańców, 
przez wiejską wspólnotę (np. sołectwo) dla samej siebie. Dlatego jej 
podstawą jest badanie opinii, pomysłów, wyobrażeń mieszkańców. 
Na tej podstawie sporządza się strategię – albo ją aktualizuje. Kwe-
stionariusze powinny być dostępne cały czas – u sołtysa albo na sołe-
ckiej stronie internetowej. Raz do roku albo np. co dwa lata strategia 
podlega przeglądowi i korekcie. 

Strategia określa dziedziny, które są ważne oraz wyznacza priorytety, 
czyli najważniejsze sprawy, którymi wspólnota zamierza się zająć.

Strategia ma horyzont czasowy, który wykracza poza bieżące dzia-
łania. Zazwyczaj ten czasowy horyzont to 10 lat, można też umówić 
się na inny okres. Powinien on być na tyle odległy, żeby można było 
sobie wyobrazić potrzebne zmiany – to jasne, że wymagają one cza-
su. Zbyt bliski horyzont wiąże się z uświadamianymi ograniczeniami 
i wtedy zapisy w strategii stają się mniej ambitne. Zbyt odległy hory-
zont czasowy jest mało atrakcyjny dla mieszkańców.

Po co potrzebna jest wiejska strategia?

Strategia pozwala na optymalne wykorzystywanie dostępnych zaso-
bów i przeznaczanie ich na te sprawy, które wspólnie uważamy za 
najważniejsze. Niekiedy mówi się, że strategia jest po to, by zająć się 
sprawami, którymi byśmy się nie zajęli, gdyby jej nie było. Bywa tak, 
że odkładamy ważne sprawy „na później”, a strategia niejako zmusza 
do pilnowania ich „teraz”.

Strategia jest po to, żeby na jej podstawie określać plan działania.

Plany działania są sporządzane na krótszy okres (zazwyczaj 1-2 lata), 
a mogą też obejmować okres kontekst 3-4 lat – wtedy dobrze wpisu-
ją się w czas kadencji.
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Po co potrzebna jest wiejska strategia? 

 

Strategia pozwala na optymalne wykorzystywanie dostępnych 
zasobów i przeznaczanie ich na te sprawy, które wspólnie uwa-
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Plany działania są sporządzane na krótszy okres (zazwyczaj 1-2 
lata), a mogą też obejmować okres kontekst 3-4 lat – wtedy 
dobrze wpisują się w czas kadencji.  
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Dobrze jest przygotować taki plan, a przed następnymi wybora-
mi samorządowymi zdać relację z jego wykonania (sprawozdanie).  
W planowaniu i tworzeniu tego sprawozdania uczestniczą mieszkań-
cy. Biorą oni też udział w realizacji zaplanowanych zadań. 

Plan działania może być dołączony do strategii, a lepiej, kiedy stano-
wi oddzielny dokument – częściej bowiem ulega zmianom. Sprawdza 
się reguła dorocznego przeglądu osiągnięć.. 

Strategia jako proces

Są eksperci, którzy uważają, że ważniejszy od dokumentu strategii 
jest proces jej tworzenia. Pomyślmy: ile jest wart dokument strategii 
leżący na półce w porównaniu z nawykiem uzgadniania tego, co ra-
zem zrobimy, aby w naszej wsi żyło się lepiej?

Od czego chcemy zacząć prace nad strategią?

Są dwie szkoły, dwa podejścia.

Jeśli zaczniemy od wizji, możemy lepiej wykorzystać właściwości na-
szego mózgu. Proces tworzenia wizji prowadzi do wskazania nowych 
celów, do wyznaczania nowych horyzontów. To droga do postępu. 
Wizja podąża ku przyszłości. 

Jeśli zaczniemy od diagnozy, uświadomimy sobie zarówno zasoby 
– to, co mamy, jak i ograniczenia. Takie podejście jest racjonalne, ale 
mało innowacyjne. To droga do ulepszania tego, co było. Diagnoza 
jest powiązana z przeszłością. 

Połączenie obu podejść jest dobrym pomysłem – ważne, by nie robić 
obu rzeczy naraz, a w każdym razie – aby nie robiły obu tych rzeczy te 
same osoby w jednym czasie.

Czyli: oddzielnie wizja, oddzielnie diagnoza.

Wizja – jak pięknie by mogło być…

Wizja opisuje pożądaną i wymarzoną rzeczywistość. To jest podobne 
do projekcji filmu z przyszłości – nasza wieś za 10 lat będzie… 

Każdy z nas zapewne często rozmawia o swoich marzeniach i tro-
skach. To naturalne – najbardziej zajmuje nas to, czego doświad-
czamy. Towarzyszy temu niekiedy komentarz, „jak powinno być”. 
Tu pojawiają się cenne pomysły. Bieda w tym, że odbiorców ta-
kiego komunikatu jest niewielu – to najczęściej domownicy. Jeśli 
chcemy, by dowiedziała się o tym cała wspólnota, musimy stwo-
rzyć jakiś mechanizm. Co można zrobić? 
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Strategia jako proces 

 

Są eksperci, którzy uważają, że ważniejszy od dokumentu stra-
tegii jest proces jej tworzenia. Pomyślmy: ile jest wart doku-
ment strategii leżący na półce w porównaniu z nawykiem 
uzgadniania tego, co razem zrobimy, aby w naszej wsi żyło się 
lepiej?  

 

Od czego chcemy zacząć prace nad strategią? 
 

Są dwie szkoły, dwa podejścia.  

WIZJA DIAGNOZA 

Tworzenie wizji angażuje 
prawą półkulę, która jest 
nakierowana na kreatyw-
ność, wyobraźnię, fantazję. 

Dzięki sformułowaniu wizji 
możliwe jest stawianie 
ambitnych celów i sięganie 
po to, co najlepsze. 

Diagnozowanie sytuacji an-
gażuje lewą półkulę, która 
jest nakierowana na krytycz-
ną analizę. 

Dzięki sporządzeniu diagnozy 
możliwe jest wykorzystanie i 
doskonalenie tego, co posia-
damy. 
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Jeśli zaczniemy od wizji, możemy lepiej wykorzystać właściwości 
naszego mózgu. Proces tworzenia wizji prowadzi do wskazania 
nowych celów, do wyznaczania nowych horyzontów. To droga 
do postępu. Wizja podąża ku przyszłości. 

Jeśli zaczniemy od diagnozy, uświadomimy sobie zarówno zaso-
by – to, co mamy, jak i ograniczenia. Takie podejście jest racjo-
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robić obu rzeczy naraz, a w każdym razie – aby nie robiły obu 
tych rzeczy te same osoby w jednym czasie.  
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świadczamy. Towarzyszy temu niekiedy komentarz, „jak po-
winno być”. Tu pojawiają się cenne pomysły. Bieda w tym, że 
odbiorców takiego komunikatu jest niewielu – to najczęściej 
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Można organizować spotkania, podczas których będzie o tym mowa. 
Zaletą jest to, że będziemy mogli wspólnie rozmawiać o przyszłości. 
Wada – to ograniczenia związane z frekwencją (jak wiele osób przyj-
dzie w tym czasie?) i różnicami punktów widzenia (mam inne spoj-
rzenie niż osoby starsze / młodsze itd.). Trzeba też umieć takie spot-
kanie poprowadzić. Co kilka lat można się o to postarać, a na bieżąco 
– poszukać innego rozwiązania.

Można opracować kwestionariusze, które pozwolą na poznanie opi-
nii i stopnia zadowolenia mieszkańców z tego, co jest teraz, a także 
dadzą szansę na to, by mieszkańcy powiedzieli, czego by chcieli w za-
mian. Taki kwestionariusz może być oparty na trzech „działach”:

Kwestionariusz dostępny w internecie i w formie papierowej u sołty-
sa, w sklepie i w szkole czy też w OSP można wypełnić w dowolnym 
momencie i przekazać – mailem albo sołtysowi do rąk własnych. Taki 
prosty system wymaga procedury, na przykład przeglądania nadesła-
nych kwestionariuszy co kwartał i zachęcania do ich wypełniania przy 
każdej okazji.

Czym jest misja?

Misja określa sens naszego istnienia i naszego działania.
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domownicy. Jeśli chcemy, by dowiedziała się o tym cała wspól-
nota, musimy stworzyć jakiś mechanizm. Co można zrobić? 

Można organizować spotkania, podczas których będzie o tym 
mowa. Zaletą jest to, że będziemy mogli wspólnie rozmawiać o 
przyszłości. Wada – to ograniczenia związane z frekwencją (jak 
wiele osób przyjdzie w tym czasie?) i różnicami punktów wi-
dzenia (mam inne spojrzenie niż osoby starsze / młodsze itd.). 
Trzeba też umieć takie spotkanie poprowadzić. Co kilka lat 
można się o to postarać, a na bieżąco – poszukać innego roz-
wiązania. 

Można opracować kwestionariusze, które pozwolą na poznanie 
opinii i stopnia zadowolenia mieszkańców z tego, co jest teraz, 
a także dadzą szansę na to, by mieszkańcy powiedzieli, czego 
by chcieli w zamian. Taki kwestionariusz może być oparty na 
trzech „działach”: 

 

WIZJA CO BYŚ CHCIAŁ NOWEGO? 

DIAGNOZA 
CO CI SIĘ PODOBA (z czego jesteś zadowolony)? 

CO CI SIĘ NIE PODOBA (jaki jest twój problem)? 

 
Kwestionariusz dostępny w internecie i w formie papierowej u 
sołtysa, w sklepie i w szkole czy też w OSP można wypełnić w 
dowolnym momencie i przekazać – mailem albo sołtysowi do 
rąk własnych. Taki prosty system wymaga procedury, na przy-
kład przeglądania nadesłanych kwestionariuszy co kwartał i za-
chęcania do ich wypełniania przy każdej okazji. 

 
Czym jest misja? 

Misja określa sens naszego istnienia i naszego działania.  

My – to konkretny podmiot, który tę misję sobie formułuje: sołectwo, 
organizacja, szkoła.

Misja jest po to, żeby wielu ludzi się z nią identyfikowało – to ułatwia 
współpracę w ramach wspólnoty albo organizacji.

Misja zazwyczaj określa:

 Kim chcemy być? (my, czyli np. sołectwo)

 Czym się chcemy zajmować?

 Jakie są nasze wartości?

 Co chcemy osiągnąć?

Odpowiedź na tak wiele pytań może być dość długa. 

Dlatego prace nad formułowaniem misji można podzielić na dwa etapy:

• w pierwszym etapie poszukamy wspólnie odpowiedzi na te py-
tania,

• w drugim etapie sformułujemy krótko naszą misję.

Na przykład:

Jesteśmy po to, by wzmacniać wspólnotę i wspierać się wza-
jemnie w dążeniu ku lepszej jakości życia.

SWOT i co z tego wynika

Kiedy wizja jest gotowa, pora przystąpić do wyboru prioryte-
tów i sformułowania celów.

Pomocnym narzędziem jest zestawienie uwarunkowań: 
wewnętrznych, czyli naszych własnych:
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 mocnych stron,

 słabych stron

oraz okoliczności zewnętrznych, czyli niezależnych od nas:

 sprzyjających,

 niesprzyjających.

Takie zestawienie każdego rodzaju argumentów oddzielonych od sie-
bie pozwala na bardziej przejrzysty wybór tego:

 co możemy doskonalić (mocne strony),

 co możemy wykorzystać (sprzyjające okoliczności),

 do czego nie jesteśmy gotowi (słabe strony),

 czego powinniśmy unikać (niesprzyjające okoliczności).

SWOT kończy się wnioskami do planu, pomaga w przejściu do etapu 
formułowania celów realnych i ambitnych, np.

 Które atuty chcemy wzmocnić?

 Jakie okoliczności warto wykorzystać?

 Które słabości i jakie zagrożenia trzeba wziąć pod uwagę?

Cele i priorytety

Cele? Powinny być:

 sformułowane pozytywnie,

 być zrozumiałe,

 opisywać oczekiwane efekty.

Priorytety są po to, by wskazać kolejność albo też proporcje naszego 
wysiłku przeznaczonego na daną sprawę.

Strategia w pigułce

Cel osiągnąć na gór szczycie 
razem da się znakomicie.
 Cel jest – jak Krakowem Kraków –
 konsekwencją rezultatów.
Te dowodem są korzyści –
będą, gdy się projekt ziści.
 Rezultaty w mig nazwiemy,
 gdy na problem odpowiemy.
O problemach dość gadania –
lepiej znajdźmy rozwiązania!
 Jest na projekt sposób krótki:
 są działania i produkty.
Działań czasem jest bez liku.
Produkt – jest dla uczestników.
 To nie wszystko – mówią w Rykach –
 ty pamiętaj o wskaźnikach!
Mają być oryginalne,
i konkretne, i mierzalne,
 wykonalne, terminowe,
 stare – niezłe, lepsze – nowe.
Zbierz dowody? Jak? Czy z ringu?
Ależ skąd – z monitoringu!
 Monitoring! Racja, racja…
 wywiad, pomiar, obserwacja…
Potem – co? Czas na wakacje?
Najpierw zrób ewaluację!
 A to po co? Dla wygody,
 by sukcesów mieć dowody,
by projekty wdrażać śmielsze
i by pisać o nich wiersze.
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Realizacja i monitorowanie

Strategia rozwoju służy koordynowaniu realizacji pojedynczych za-
dań. Dzięki niej możemy tak zaplanować zadania, by służyły strate-
gicznym celom. Niezależnie od tego, każde zadanie wymaga monito-
rowania – sprawdzania, czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Prowadzenie monitoringu obejmuje w szczególności:

• Zaplanowanie systemu monitoringu, czyli m.in.

○ sporządzenie formularzy do monitorowania (dziennik bu-
dowy, dziennik zajęć, inne),

○ określenie zakresu monitorowania dla poszczególnych 
członków zespołu realizującego zadanie,

○ określenie terminów (np. częstotliwości spotkań monitoru-
jących i in.);

• Sprawdzanie wskaźników produktów (pod względem ilości, ja-
kości wykonania, terminu i in.);

• Sprawdzanie wskaźników rezultatów (sprawdzanie, czy zapla-
nowane korzyści rzeczywiście mają miejsce, dokumentowanie 
dowodów osiągnięcia tych korzyści);

• Sporządzanie informacji o postępach i przekazywanie ich właś-
ciwym osobom, które wykorzystają je do podjęcia odpowied-
nich decyzji.

Obok formalnego monitoringu ważne jest też sprawdzanie niefor-
malnego kontekstu, np. tego, jak relacje w zespole służą współpracy, 
jak wygląda komunikacja, jakie nowe okoliczności mogą wpłynąć na 
realizację zadań.

Ewaluacja i jej wykorzystanie

Ewaluacja polega na refleksji – może ona dotyczyć tego, co było albo 
tego, co będzie. Niekiedy nawet w trakcie realizacji zadań zastanawiamy 
się nad tym, jak można by to w przyszłości usprawnić. Takie zastanawia-
nie się jest istotą ewaluacji – o to właśnie chodzi.

Czemu to ma służyć?

Ewaluacja to przede wszystkim dobry sposób na sprawdzenie:

• czy warto się zabrać za jakieś zadanie (jeśli jest prowadzona 
przed jego podjęciem, na etapie planu) i czy obrana strategia 
może prowadzić do celów, które wyznaczyliśmy;

• czy warto było to robić i czy udało się osiągnąć wszystko to, co 
było możliwe do osiągnięcia;

• w jakim stopniu poniesione wydatki były warte uzyskanych 
efektów i czy dałoby się to zrobić taniej;

• w jakim stopniu sposób wsparcia zapewnia utrzymanie się ko-
rzystnych zmian w dłuższym okresie;

• co sprawi, że wprowadzone zmiany będą rzeczywiście wyko-
rzystywane w praktyce.

To oczywiście tylko przykładowe pytania, ilustrujące pięć kryteriów ewa-
luacji:

 trafność,

 skuteczność,

 efektywność kosztowa,

 trwałość,

 użyteczność.
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KRYTERIA EWALUACJI

Trafność ocenia związek pomiędzy zdefiniowanymi celami a istniejący-
mi problemami społeczno-gospodarczymi, które mają zostać 
rozwiązane dzięki interwencji.

Skuteczność porównuje efekty realizacji z wcześniejszymi planami, 
tzn. porównuje faktyczne produkty, rezultaty i oddziaływanie  
z przewidywanymi.

Efektywność wskazuje na stosunek pomiędzy produktami, rezultatami 
i oddziaływaniem a wkładem (zwłaszcza zasobami finansowy-
mi), który został użyty, by je osiągnąć.

Użyteczność sprawdza, czy osiągnięte dzięki interwencji38 oddziaływa-
nie odpowiada potrzebom społecznym i problemom społecz-
no-gospodarczym, które mają zostać rozwiązane (z pominię-
ciem wszelkich odniesień do ustalonych celów interwencji).

Trwałość ocenia szanse trwania efektów realizacji programu (albo pro-
jektu) po zaprzestaniu finansowania.

Dobra ewaluacja jest bezstronna, opiera się na obiektywnych infor-
macjach (zaczerpniętych z różnych źródeł), kończy się rekomendacjami, 
które realnie da się wprowadzić w życie przez wskazane w rekomenda-
cjach osoby (podmioty).

Dobra ewaluacja oznacza lepszą strategię w przyszłości, umożliwia 
stałe doskonalenie.

Interwencja – to na przykład projekt albo kilka projektów.38
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IX. Troska wiejskiej społeczności 
o młodych i starszych miesz-
kańców  



106 10�

Troska o młodych? Skąd taki temat?

Sytuacja młodzieży w Unii Europejskiej pogarsza się systematycznie 
i osiągnęła skalę, którą trudno zaakceptować. Trwają intensywne prace 
nad programami wsparcia dla młodzieży w skali europejskiej. Wymagają 
one także współdziałania na szczeblu lokalnym. Niestety polskie progra-
my wsparcia poświęcają mało uwagi młodzieży – czy to na szczeblu kra-
jowym, czy też regionalnym. Zanim to się zmieni, mamy szansę działać 
lokalnie.

Jaka jest sytuacja?

W informacji Rady Europejskiej z 27/28 czerwca 2013 roku podano 
statystyczne dane dotyczące bezrobocia młodzieży w Unii Europejskiej 
w grupie wiekowej 15-24 lata39:

Młodzi Polacy stanowią liczną grupę:

W 2009 roku w grupach wiekowych było ich40

Co robią młodzi Polacy w wieku 15-19 lat41?

*NEET – tak określa się osoby, które nie uczą się ani nie pracują.

11 czerwca 2013 roku europejscy partnerzy społeczni42 (związki za-
wodowe i przedsiębiorcy) przyjęli dokument będący podstawą dzia-
łań na rzecz zatrudnienia młodzieży. Dotyczą one kilku tematów:

• nauki – od poziomu podstawowego począwszy, w tym rozmaitych 
praktycznych zajęć ułatwiających poznanie warunków i wymagań 
w miejscu pracy;

• wejścia na rynek pracy, w tym ukierunkowania młodych ludzi i do-
starczenia im informacji sprzyjających ich gotowości do zatrudnie-
nia;

• zatrudnienia, w tym tworzenia indywidualnych planów rozwijania 
kompetencji, potrzebnych z punktu widzenia pracodawców i po-
żądanych przez młode osoby;

• przedsiębiorczości opartej m.in. na kształtowaniu nastawienia na 
samodzielne prowadzenie firmy jako źródła utrzymania; 

• promowania aktywnego wsparcia dla młodzieży w poszczegól-
nych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
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Młodzi Polacy stanowią liczną grupę: 

W 2009 roku w grupach wiekowych było ich39 

wiek 15-19 20-24 25-29 

Liczba 2 788 120 3 286 045 3 118 350 

                                                 
38 European Council - 27/28 June 2013, Factsheet on Youth Employment 
39 Youth in Europe, A statistical portrait, 2009 edition 
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Co robią młodzi Polacy w wieku 15-19 lat40?  
Liczba 

 
Siła 

robocza 
Poszu-
kujący 
pracy 

Aktyw-
ność 

zawo-
dowa 

Stopa 
bezro-
bocia 

Procent 
bezro-

botnych 

Uczący 
się 

NEET* 

(1000) (1000) (1000) % % % % % 

5 090 1 565 415 33,6 26,5 8,1 72,0 11,8 

 

*NEET – tak określa się osoby, które nie uczą się ani nie pracują. 

 

11 czerwca 2013 roku europejscy partnerzy społeczni41 (związ-
ki zawodowe i przedsiębiorcy) przyjęli dokument będący pod-
stawą działań na rzecz zatrudnienia młodzieży. Dotyczą one kil-
ku tematów: 

• nauki – od poziomu podstawowego począwszy, w tym roz-
maitych praktyczny zajęć ułatwiających poznanie warunków 
i wymagań w miejscu pracy; 

• wejścia na rynek pracy, w tym ukierunkowania młodych lu-
dzi i dostarczenia im informacji sprzyjających ich gotowości 
do zatrudnienia; 

• zatrudnienia, w tym tworzenia indywidualnych planów roz-
wijania kompetencji, potrzebnych z punktu widzenia praco-
dawców i pożądanych przez młode osoby; 

• przedsiębiorczości opartej m.in. na kształtowaniu nastawie-
nia na samodzielne prowadzenie firmy jako źródła utrzyma-
nia; 

                                                 
40 Youth in Europe, A statistical portrait, 2009 edition 
41 ETUC – The European Trade Union Confederation  

BUSINESSEUROPE – The Confederation of European Business  
UEAPME – European Association of Small and Medium-Sized Enterprises  
CEEP – The European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services 

Youth in Europe, A statistical portrait, 2009 edition41

ETUC – The European Trade Union Confederation  
BUSINESSEUROPE – The Confederation of European Business 
UEAPME – European Association of Small and Medium-Sized Enterprises 
CEEP – The European Centre of Employers and Enterprises Providing Public Services

42
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Podobne rekomendacje można znaleźć w polskim raporcie „Młodzi 
2011”43:

REKOMENDAC JA 11:

Trzeba stworzyć model promocji przedsiębiorczości innowacyjnej, 
zwiększając zachęty do „start-up-ów” innowacyjnych, przezna-
czając na ten cel odpowiednie granty, dzięki pozyskaniu których 
młodzi mikroprzedsiębiorcy będą w stanie zamawiać projekty ba-
dawcze i wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Niektóre rekomendacje z tego raportu dotyczą innych spraw, choć 
powiązanych z przygotowaniem do pracy.

Na przykład w zakresie wspierania kreatywności poprzez kulturę re-
komenduje się:

REKOMENDACJA 25:

Przygotować do wdrożenia programy zwiększające dostępność do 
kultury (książki, rozwój sieci bibliotek, digitalizacja zasobów kul-
tury – kanon krajowy i zagraniczny) oraz odpowiednio wprowa-
dzające do szkół edukację kulturalną, tak by zwiększać potencjał 
kreatywności społeczeństwa.

REKOMENDACJA 27:

Stworzyć ogólnokrajową sieć ŚWIETLIKÓW, jako centrów rozwoju 
społeczno-kulturowego, pozwalających na stosowanie innowa-
cyjnych metod włączania w kulturę, pomocy nieprzystosowanym, 

wyrównywania szans cywilizacyjnych, zdobywania praktycznych 
umiejętności i kompetencji przydatnych na rynku pracy (o krajo-
wych standardach i specyfice lokalnej, z liderami – animatorami 
rozwoju lokalnego).

Chyba najbardziej interesujące są wskazania raportu dotyczące po-
budzania udziału młodego pokolenia w lokalnej demokracji.

W raporcie użyto metafory lokalnej „sceny” dla młodych:

Potrzebna jest scena, potrzebna jest widownia oraz możliwości 
próby, by użyć tej teatralnej metafory... 

I musi chodzić o własną scenę, własne przedstawienie...

REKOMENDACJA 31:

Stworzyć mechanizmy udziału i konsultacji w przygotowywaniu de-
cyzji publicznych na miarę demokracji partycypacyjnej (w małej lo-
kalnej skali rozwijać inicjatywy związane z budżetami partycypacyj-
nymi) z użyciem nowoczesnych technologii komunikacyjnych (sieci), 
budując model otwartego rządu – zarazem warunki przejścia ze 
statusu obserwatora do roli aktora dla młodego pokolenia.

REKOMENDACJA 33:

Wypracować nowy sposób funkcjonowania realnych organizacji 
przedstawicielskich młodzieży na różnych poziomach i w różnych 
obszarach, dając im realne zadania do wykonania i wspomagając 
tym samym rządową koordynację działań na rzecz młodego po-
kolenia.

Sołecka rada młodzieżowa? Sołecka strategia młodych? Jaki jesz-
cze można mieć pomysł, żeby wspierać młodzież mieszkającą Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 201143
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w naszym sołectwie? Żeby sama młodzież miała możliwości two-
rzenia dla siebie przyjaznych warunków do rozwoju?

W jednej ze słowackich wsi (Nova Bystrica, ok. 2800 mieszkańców, 
ok. 800 domów) można pojeździć na takim placu, nazywanym skate 
parkiem (służy także rowerzystom). Jest tu także tablica z podzięko-
waniem dla lokalnej firmy za wsparcie w urządzeniu tego miejsca.

Czy tylko tyle, a może aż tyle można dla młodych zrobić?
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Czy tylko tyle, a może aż tyle można dla młodych zrobić? 

W jednej z angielskich wsi (Great Wakering) są specjalne ankie-
ty przygotowane po to, by rozpoznać potrzeby dzieci i młodzieży 
i uwzględnić je w sołeckiej strategii. Są one opatrzone odpowiednimi 
rysunkami44:

Każda z ankiet zawiera pytania przygotowane specjalnie dla danej 
grupy wiekowej

Czy dobrze znamy potrzeby dzieci i młodzieży w naszym sołectwie? 
Co robimy, aby je rozpoznać?
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Oddzielna ankieta bada potrzeby edukacyjne młodzieży: 
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43 Materiały wykorzystane dzięki uprzejmości Rady Parafialnej Great Wakering, 

Anglia (rada parafialna jest odpowiednikiem sołectwa)  

Materiały wykorzystane dzięki uprzejmości Rady Parafialnej Great Wakering, Anglia (rada 
parafialna jest odpowiednikiem sołectwa)

44
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Troska wiejskiej społeczności o starszych mieszkańców – co mamy 
na myśli? 

Starsze osoby to z jednej strony potencjał związany z doświadcze-
niem, uwolnieniem się od ograniczeń (np. związanych z zależnością 
od pracodawcy lub obowiązkami dotyczącymi wychowania dzieci), 
a także potencjał wolnego czasu. Z drugiej strony starzenie się wiąże 
się z potrzebami dotyczącymi wsparcia ze strony otoczenia. 

W europejskim dokumencie „Demograficzna przyszłość Europy” 
z 2006 roku zawarto rekomendacje dotyczące wykorzystania poten-
cjału starszych osób, których przybywa w Europie. 

Co ciekawe, także w raporcie „Młodzi 2011” poświęcono sprawie 
„srebrnej gospodarki” (czyli nastawienia na oferowanie osobom 
starszym produktów i usług oraz wykorzystanie potencjału osób star-
szych w gospodarce):

REKOMENDACJA 1:

Uczynić wymiar generacyjny kluczowym dla strategii rozwojowych 
świata, Europy, krajów, a w naszym państwie perspektywy „Polski 
2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI” – po to, by kompleksowe 
podejście dało szansę na poprawę sytuacji życiowego startu mło-
dych, a zarazem stworzyło warunki dla aktywnej starości i tzw. 
srebrnej gospodarki.

Oznacza to, że w sołectwie możemy także pomyśleć o tym, w jaki 
sposób łączyć potencjał młodych i starszych osób, aby te grupy wie-
kowe mogły dobrze służyć sołeckiej wspólnocie i aby znajdowały dla 
siebie odpowiednie miejsce.
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X. Stowarzyszenie wiejskie i jego 
znaczenie dla podmiotowości 
wiejskich środowisk 
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Organizacje pozarządowe są przejawem aktywności ludzi, których łączą 
rozmaite pasje. Wiele organizacji pozarządowych działa na terenie kon-
kretnej wsi, są też takie, które obejmują swym zasięgiem cały kraj albo 
przekraczają granice. 

Słowo „pozarządowe” można rozumieć w ten sposób, że organizacje nie 
działają „pod dyktando” instytucji publicznych, a kontrola ze strony tych 
instytucji jest ograniczona jedynie do funkcjonowania organizacji w zgo-
dzie z prawem. 

Instytucje publiczne mogą powierzać organizacjom zadania publiczne, 
co jest wyrazem przekazywania organizacjom mieszkańców odpowie-
dzialności za konkretne zadanie. Ma to zalety takie, że organizacje często 
wykonują zadanie publiczne z większą starannością niż gdyby robiły to 
podmioty komercyjne (albo służby publiczne) – działanie organizacji na-
cechowane jest często ową pasją, zaangażowaniem, bliższym kontaktem 
z lokalnym środowiskiem.

Działaniu organizacji pozarządowych towarzyszy często wolontariat. Po-
lega on na angażowaniu osób w każdym wieku w nieodpłatne działania, 
które służą jakiejś sprawie. Wolontariat jest świetną formą edukacji spo-
łecznej albo obywatelskiej, uczy zaangażowania, odpowiedzialności i po-
zwala na zdobycie konkretnych umiejętności. Kreatywność, współpraca 
zespołowa, smak sukcesu i niepowodzenia – to cenne zdobycze, które 
mogą być przydatne w różnych sferach życia. Wolontariat pozwala także 
na bycie razem – często angażują się w takie działania osoby, które mają 
wiele czasu, wiele pasji, a często także spore kompetencje. 

Dzięki zaangażowaniu mogą realizować własne potrzeby przynależności 
(bycia członkiem grupy), szacunku (zyskania uznania), spełnienia i samo-
realizacji.

Służenie innym może być źródłem wewnętrznej siły. Służenie jakiejś 
sprawie wzmacnia przekonanie o tym, że zmiany zależą od nas i mo-
żemy mieć na nie konkretny wpływ. Stowarzyszenie może być recep-
tą na osobowość prawną. Sołectwo jej nie ma, ale mogą mieć miesz-
kańcy sołectwa poprzez własne stowarzyszenie. Wieś, która dobrze 
działa, poradzi sobie z prowadzeniem stowarzyszenia. Założyć – nie 
sztuka. Rozwijać i utrzymać przez lata – to wyzwanie. Trzeba być do 
niego przygotowanym. Potrzebni są nie tylko liderzy, przyda się też 
determinacja, czyli zdolność do przetrwania. 

Można powiedzieć, że do stowarzyszenia prowadzą kroki, które po-
zwolą na przejście od swojego indywidualnego interesu do dojrzało-
ści społecznej. Przyjrzyjmy się temu procesowi:
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Rozwój indywidualny – to etap, w którym lider kształtuje swoją goto-
wość do działania, zgodnie ze swoją misją i wartościami, odpo-
wiednio do swojej osobowości, z wykorzystaniem umiejętno-
ści skutecznego komunikowania się i podejmowania decyzji;

Współdziałanie – to etap prawdy, w którym biorą udział różni mieszkań-
cy – jeśli potrafią się wzajemnie słuchać, umieją uzgodnić spo-
sób wykonania zadania i wspierać się wzajemnie, to oznacza, 
że są na dobrej drodze do utworzenia zespołu;

Zespół – tu chodzi o współpracę, która jest bardziej dojrzała i bardziej 
uporządkowana: zespół ma lidera, określa cele, które człon-
kowie zespołu wspólnie wybierają, ma podzielone role, które 
są odpowiednio dobrane do właściwości poszczególnych osób, 
ma też pewną kulturę – czyli sposób działania, odwołujący się 
do zasad, które członkowie zespołu zgodzili się stosować;

Jeśli do tej pory wszystko się dobrze układa, oznacza to, że grupa dojrza-
ła do tego, by powstała

Organizacja – może to być stowarzyszenie, a może też powstać na przy-
kład spółdzielnia – nowy podmiot z osobowością prawną, 
zarejestrowany w sądzie rejestrowym, ze statutem, kontem 
bankowym, strategią (to nie jest wymóg formalny, jednak do-
brze wypracować strategię organizacji) i gotowością do tego, 
by tworzyć;

Partnerstwo – czyli trwałe współdziałanie z różnymi instytucjami, fir-
mami i organizacjami, wymagające zazwyczaj:

• strategicznego podejścia (dostrzegania priorytetów, tworzenia 
programów obejmujących wiele projektów),

• szerokiego spojrzenia (rozumienia różnych uwarunkowań, któ-
re wpływają na konkretne działania),

• umiejętności dążenia do synergii (uzupełniania potencjałów 
i możliwości poszczególnych partnerów),

• umiejętności wchodzenia w różne role (lidera i członka part-
nerstwa – w zależności od konkretnej sytuacji),

• gotowości do ponoszenia ryzyka,

• wnoszenia konkretnego wkładu w partnerstwo,

• przyjmowania współodpowiedzialności za partnerstwo i jego 
działania.

Partnerstwo jest wyrazem dążenia do społecznej dojrzałości. Pole-
ga ona na tym, że społeczność jest zaangażowana w zajmowanie się 
konkretnymi sprawami, które wymagają wspólnego wysiłku.

O wielu takich sprawach ta publikacja opowiada: od wychowania 
dzieci, zajmowania się młodzieżą i osobami starszymi poprzez współ-
pracę gospodarczą, tworzenie wiejskich klastrów (systemów współ-
pracy wzmacniających efekt ekonomiczny) do kultywowania tradycji 
i aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska (na przykład po-
przez wspólne produkowanie przyjaznej dla Ziemi energii).



SŁOWO O SZWAJCARSKIEJ DEMOKRACJI45

Szwajcarska precyzja jest zazwyczaj kojarzona ze szwajcarskim zegar-
kiem. Szwajcarska demokracja kojarzy się z demokracją bezpośred-
nią, stosowana w konkretnych przypadkach. Ma ona także coś wspól-
nego z precyzją, właściwie z doprecyzowaniem: kiedy obywatele nie 
zgadzają się z jakąś regulacją prawną, mogą ją odrzucić. Kiedy oby-
watele potrzebują jakiegoś prawa, mogą zainicjować jego uchwale-
nie. Można powiedzieć, że obywatele w ten sposób doprecyzowują 
prawo tak, by pasowało do ich poglądów. 

Szwajcarskiej demokracji zapewne nie da się przenieść wprost do in-
nego kraju. To raczej inspirujące doświadczenie, które może zachęcić 
do deliberacji (dyskusji) o tym, jak demokracja działa, a jak działać 
powinna – według nas. Taka dyskusja jest ważna i potrzebna. Demo-
kracja wymaga zmian, nawet jeśli są one powolne i trudno niekiedy 
je zauważyć. Ważna jest także sama dyskusja: wzmacnia ona zainte-
resowanie obywateli sprawami publicznymi. Dyskusja o demokracji 
skłania także osoby sprawujące władzę do większej troski o świado-
mość obywateli i konsultowanie z nimi zmian w przepisach prawa. 
Udział w tej dyskusji skłania z kolei obywateli do poznania mechani-
zmów demokracji i rozumienia tego, jak działa prawo.

Szwajcarska demokracja jest przykładem tego, że sam udział w wy-
borach i zajmowanie się sprawami publicznymi jedynie przy tej okazji 
nie są wystarczające, aby obywatele otrzymywali od władzy to, czego 
pragną. Zaangażowanie w sprawy publiczne jest wpisane w Szwajca-
rii w roczny kalendarz. To stałe zajęcie dla wielu obywateli. 

W Szwajcarii ludzie mają prawo zabierać głos niemal w każdej spra-
wie. Szwajcarscy obywatele mają inicjatywę legislacyjną, mogą także 
obalić prawo zaakceptowane przez parlament.
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44 Opracowano na podstawie materiałów Swiss political system wydanych przez 
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Opracowano na podstawie materiałów Swiss political system wydanych przez Federal De-
partment of Foreign Affairs, General Secretariat, Presence Switzerland, uzyskanych dzięki 
uprzejmości Ambasady Szwajcarii w Warszawie
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Jakakolwiek zmiana szwajcarskiej konstytucji musi uzyskać zgodę na-
rodu. Powszechne wybory odbywają się w Szwajcarii na trzech po-
ziomach:

• lokalnym,

• kantonalnym,

• krajowym.

Jest to zgodne z zasadą subsydiarności, zgodnie z którą krajowe wła-
dze mogą zajmować się tylko takimi zadaniami, którymi nie można 
się zająć na niższym szczeblu. 

Typowe głosowanie na poziomie lokalnym może na przykład doty-
czyć lokalnych projektów budowlanych: w Zurychu wyborcy zgodzili 
się na budowę nowego stadionu; w Bernie zatwierdzili budowę szkla-
nego zadaszenia nad stacją przesiadkową tramwajów i autobusów. 

Niektóre sprawy dotyczące policji są również rozstrzygane na pozio-
mie lokalnym. W St. Gallen wyborcy zatwierdzili nową regulację, któ-
ra zezwala policji na nakazanie osobie zakłócającej spokój opuszcze-
nia miejsca publicznego.

Na poziomie kantonu wyborcy byli pytani o sprawy dotyczące zakazu 
palenia w restauracjach oraz o godziny otwarcia sklepów na stacjach 
paliw. 

Sprawy edukacyjne także należą do jurysdykcji kantonalnej. Wybor-
cy są pytani o sprawy takie jak to, czy uczęszczanie do przedszkola 
powinno być obowiązkowe czy też nie oraz o renowację obiektów 
uniwersytetu. 

Ludzie głosują cztery razy w roku na poziomie krajowym, zazwyczaj 
częściej na poziomie kantonalnym i lokalnym. Frekwencja wyborcza 
zazwyczaj wynosi około 40%, w zależności od tematu.

Głosowanie może dotyczyć referendum albo inicjatywy ludowej. 

Są dwa rodzaje referendum: obligatoryjne i opcjonalne.

Referendum obligatoryjne jest naczęściej stosowanym instrumentem 
na poziomie krajowym. Ten rodzaj referendum jest obligatoryjny, 
kiedy parlament zamierza wnieść zmiany do konstytucji federalnej, 
kiedy rozważane jest przyłączenie się do ponadnarodowej wspólnoty 
– takiej jak ONZ albo UE – albo wprowadzenie pilnej legislacji fede-
ralnej bez wymaganej podstawy konstytucyjnej. 

Referendum opcjonalne może być zainicjowane przez obywateli 
szwajcarskich po to, aby podważyć jakiś przepis prawny już zatwier-
dzony przez parlament. Opcjonalne referendum jest zwoływane, 
kiedy przeciwnicy danego aktu prawnego zbiorą 50 000 podpisów 
w terminie 100 dni od ogłoszenia tego prawa. Referendum opcjo-
nalne może być także zwołane przez kantony, jeśli co najmniej osiem 
kantonów tak uczyni.

Szwajcarscy obywatele mają także prawo do proponowania nowego 
prawa i mogą to zrobić poprzez podjęcie inicjatywy ludowej. Głoso-
wanie o zasięgu krajowym jest przeprowadzone, jeśli komitet inicja-
tywy ludowej zdoła zebrać 100 000 podpisów w ciągu 18 miesięcy. 

Bezpośrednia demokracja jest jednym z najważniejszych elementów 
szwajcarskiego systemu politycznego, jednak głównymi graczami 
w systemie politycznym pozostają parlament i rząd. 

Spośród 161 inicjatyw ludowych zgłoszonych między 1848 a 2009 
rokiem tylko 16 zostało zaakceptowanych. Jednak mimo niskiego 
poziomu skuteczności inicjatywy ludowe mogą wzbudzić dyskusję 
i wpłynąć na kształtowanie polityki.
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