
 

  

 
 

 
INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK   
 

 

 

KONFERENCJA pt.  
 
 

Społeczno-ekonomiczne 
zróŜnicowanie obszarów wiejskich 

a perspektywy rozwoju wsi 
 

 

POD PATRONATEM HONOROWYM 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pana Dr. Marka SAWICKIEGO 
 

16 czerwca 2010 r. 

Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, Sala Lustrzana 

 



Rola kapitału społecznego i 
instytucjonalnego w procesie rozwoju

obszarów wiejskich

Ryszard Kami ński

Warszawa 16 czerwca 2010r



�Kapitał społeczny w ostatnich latach jest 
traktowany, jako waŜny czynnik wpływający na
rozwoj społeczny i gospodarczy kraju, a takŜe 
jako element charakteryzujący warunki Ŝycia 
obywateli. (KSRR 58)

�Najlepsza droga do dobrobytu to 
wykorzystywanie kapitału społecznego, a 
dokładniej szczególnej cechy kulturowej, którą
jest poziom zaufania w danym  społeczeństwie. 

F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu 1997r.



Poziom zaufania spo łecznego w latach 2006 i 2008 (w %)

Opinie ogó łu 
respondentów, 
mieszka ńców wsi 
i rolników 

Która opinia jest bli Ŝsza Pana(i) pogl ądom? 

„Ogólnie rzecz 
bior ąc, wi ększo ści 
ludzi mo Ŝna ufa ć”

„W stosunkach z 
innymi trzeba by ć

bardzo 
ostro Ŝnym”

„Trudno 
powiedzie ć”

Polska 2006 19,0 79,0 2,0 

Wieś 2006 15,0 82,0 3,0 

Rolnicy 2006 5,0 94,0 1,0 

Polska 2008 26,0 72,0 2,0 

Wieś 2008 26,0 71,0 3,0 

Rolnicy 2008 20,0 73,0 7,0 

Źródło: CBOS, BS/24/2006, BS/30/2008. 



Powi ększanie kapitału ludzkiego i 
społecznego  (J. Czapiński „Diagnoza Społeczna 2009”)

� W kapitał ludzki moŜna inwestować indywidualnie, natomiast w 

kapitał społeczny indywidualnie inwestować się nie da. 

� Po pierwsze, jak twierdzi Putnam, jest on zaleŜny od 

rozciągniętego w czasie procesu historycznego formującego 

wspólnotę obywatelską, a po drugie, w tym historycznym 

procesie ogromną rolę odgrywa to, co dzieje się w przestrzeni 

publicznej: 

- w polityce, 

- szkole, 

- w samorządach, 

- na ulicy, 

- w urzędach, 

� w duŜej mierze zaleŜy to od elit, zwłaszcza od polityków.



Liczba stowarzysze ń i fundacji w województwach w 

przeliczeniu na 10 tys. mieszka ńców (z wyłączeniem gmin 

miejskich).
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Źródło: Na podstawie danych Stowarzyszenia Klon/Jawor 2007.



Liczba organizacji i pogł ębiające si ę
róŜnice mi ędzy wschodem a zachodem 

(badanie KLON/JAWOR 2007)
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Stowarzyszenia i fundacje
na 10 tys. mieszkańców w 
roku 2005 – tereny wiejskie

Przyrost liczby zarejestrowanych 
stow. i fund. na terenach wiejskich 
między  rokiem 2002 i 2005 – w %



Wskaźniki monitorowania KSRR 2008-
2020

�Liczba podmiotow zaliczanych do III sektora 
(fundacje, stowarzyszenia, organizacje 
społeczne) na 10 000 mieszkańcow
�24,8 (2008) 44,5 (2020)

�Frekwencja w wyborach do organow jednostek 
samorządu terytorialnego (obecny standard 
powyŜej 45%) 
�45,99 (2008)  65% (2020)



Specyfika kapitału społecznego w 
poszczególnych regionach (wg śukowskiego 2002)

Tereny zaboru pruskiego
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Ewolucja struktur organizacyjnych Kółek 
Rolniczych w latach 1987 – 2007

Struktury  KR i związków. 1989 1996 2007 2007 KRS

Kółka rolnicze

Koła GospodyńWiejskich

Gminne Związki Rolników, 
Kółek i Organizacji 
Rolniczych (GZRKiOR)

Spółdzielnie Kółek 
Rolniczych

31 489

35 653

2161

2006

25 680

30 850

820,0

1267

22 500

25 800

1703

997

3299

248

(M. Halamska 2009)



Gminy, w których zarejestrowane s¹  Gminne Zwi¹ zki Rolników, Kó³ek 
i Organizacji Rolniczych. (wg. Krajowego Rejestru S¹ dowego)



Kółka rolnicze

�W 1993 roku Bratkowski pisał: (...) dzisiejsze 
kółka rolnicze mają niewiele wspólnego z tymi z 
przeszłości. Dawne kółka rolnicze nigdy nie były 
Ŝadną organizacją związkową ani polityczną. Ich 
celem było organizowanie wzajemnej pomocy 
rolników oraz samokształcenie zawodowe. (…) 
Dzisiejsze kółka nie robią nic z tego co wymyślili i 
co umieli nasi przodkowie. 



Koła gospody ń wiejskich

�ToŜsamość i zasady funkcjonowania kół
gospodyń wiejskich przysparzają dzisiaj niemało 
kłopotów badaczom, a często samym kobietom w 
nich zrzeszonym

�brak formalnego statusu KGW  (funkcjonowanie 
w „szarej strefie”)  nie stanowi wielkiej bariery dla 
ich działalności 

�KGW są potrzebnym partnerem 
�Niekiedy zakładają nowe stowarzyszenia



Ochotnicze stra Ŝe poŜarne

� 16.850 ochotniczych straŜy poŜarnych, skupiających 

629.129 członków, w tym 497.620 czynnych 

(uczestniczących w działaniach ratowniczych).

� 60% OSP deklarowało w 2005 roku całkowite roczne 

przychody nieprzekraczające 5000 zł (Herbst 2007/8)

� A jednocześnie, …z budŜetów gmin ochotnicze straŜe 

poŜarne uzyskują rocznie około 230 mln zł

� Dodatkowo …w latach 2002-2006 Związek OSP RP 

pozyskał nieco ponad 245 mln zł



Tradycyjne organizacje wiejskie
współpraca gospodarcza rolników

�1816 roku w Hrubieszowie, Stanisław Staszic 
załoŜył Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze 
dla Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściu

�Doświadczenia „rolników”, spółek kredytowych i
wzajemnościowych

�Stan obecny - 3% zorganizowanych  rolników 
producentów     (wg deklaracji Ministerstwa Rolnictwa 2008)

�w państwach „starej Unii” - spółdzielnie rolnicze 
w „UE15” posiadają ponad 9 milionów członków, 
tj. więcej niŜ działających tam rolników



Liczba członków grup producentów 
rolnych w poszczególnych bran Ŝach 
(22091)
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Dane MRiRW 2009



Rolnicy jako członkowie wspólnoty

�Najlepsi rolnicy skupili się na inwestycjach we 
własne gospodarstwa i nie za bardzo angaŜują
się szczególnie w nowe rodzaje inicjatyw. 
RównieŜ nowe wiejskie stowarzyszenia w swoich 
działaniach i przyszłych zamierzeniach nie 
uwzględniają rolników jako odrębnej grupy 
mieszkańców.

�Paradoksalnie jednak po 2004 roku to nie nowe 
stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, 
ale rolnicy przetarli na wsi ścieŜki pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej. 



Rola Instytucji w rozwoju obszarów 
wiejskich

�Dla rolników:
� najwaŜniejsze są instytucje realizujące politykę

rolną i obszarów wiejskich oraz instytucje sfery 
rynku. (ODR, ARiMR)

�Niewielkie znaczenie ma dla nich udział instytucji i 
organizacji społeczno – zawodowych i 
wdroŜeniowych (związki zawodowe , PUP, 
agencje rozwoju regionalnego)

- (badania: M. Gospodarowicz, D. Kołodziejczyk, A. Wasilewski 

IERiGś –PIB 2009)



Kontakty rolników z otoczeniem 
instytucjonalnym (wg R. Kata 2009)

� Deklaracje rolników dotyczące utrzymywania kontaktów z: 

� z bankami oraz ODR na róŜnych szczeblach doradztwa 

utrzymało ok. 90%  

� z samorządem terytorialnym (głównie gminnym) (87,9%)

� 80% z ARiMR

� 55 % z izbą rolniczą

� Stałe kontakty:

�60% z bankiem 

�51.8% z doradztwem rolniczym 

� Mniej niŜ 7% stałych kontaktów z:

�ARiMR, Izbą rolniczą, samorządem powiatu, ARR, ANR, 

PUP, giełdą rolną, stowarzyszeniami, organizacjami 

branŜowymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, 

ośrodkami wspierania przedsiębiorstw i związkami 

zawodowymi rolników



Rozmieszczenie LGD w Polsce 2009

Dane MRiRW 2009



Podej ście LEADER 2007-13

�Plan na lata 2007-13 zakładał powołanie 200 
lokalnych grup działania które miały 
funkcjonować na obszarze pokrywającym w 
ponad 50 % terytorium Polski. 

�Sytuacja 2009: 
�wnioski o wybór 344 LGD – wybrano 338
� 278 235,7 km2 powierzchni kraju, 93,22 % 

obszaru uprawnionego do korzystania z wsparcia 
ze środków PROW 2007 – 2013.

�16 877 180 osób, czyli 91,29 % ludności wiejskiej 
w Polsce i 44,27 % ogółu Polaków

�średnia liczba ludności,  49,93 tys. osób/LGD/LSR
�całkowity budŜet LGD 3 039 253 970,99 zł, czyli 
średnio 8 991 875,65 zł



Stymulowanie rozwoju lokalnego

� Wspierane będą działania związane z umacnianiem 

toŜsamości lokalnych społeczności, a takŜe działania na 

rzecz ich aktywizacjiich aktywizacji , wsparcia dla inicjatyw lokalnychinicjatyw lokalnych , 

aktywnej integracji w środowiskach lokalnych dla 

zawiązywania partnerstwa społeczno-gospodarczego 

(słuŜącego rozwojowi lokalnemu), włączania się

mieszkańcow i instytucji spoza sektora publicznego w 

zarządzanie rozwojem, lokalnymi zasobami, 

wypracowywania działań w odpowiedzi na pojawiające się

problemy i wyzwania gospodarcze. Istotne będą działania 

dotyczące odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego (KSRR 102)



Środki na odnow ę wsi.

�w latach 2004-2006 (w praktyce 2008) wydano 
112,5 mln. Euro, 

�w ramach PROW 2007-13 - 589,6 miliona Euro.
� Planuje się odnowić 17 tysi ęcy obiektów na 

terenie 4 840 miejscowości. 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Warszawa 2007, s. 292-293.



� „Community Development” – Aktywizacja i 
Rozwój społeczności lokalnych 
�AKTYWIZACJA -gdyŜ moŜe istnieć rozwój 

miejscowości na skutek centralnie finansowanych 
inwestycji bez aktywizacji jej ludności 

(T.Wierzbicki 1973). 

�Osobowość człowieka kształtują przede wszystkim 
małe grupy – rodzina, sąsiedztwo, społeczność
lokalna. W ich ramach spędza większość swojego 
Ŝycia, poprzez nie następuje przekazanie dorobku 
kulturowego pokoleń i proces socjalizacji.  

Potrzebne jest „Community 
development” w polskim wydaniu 



Podsumowanie

��Nawet znaczne Nawet znaczne śśrodki rodki na finansowanie róŜnych 
inwestycji pochodzące z róŜnych programów nie nie 
dajdająą gwarancji zachowania gwarancji zachowania „„ŜŜywotnoywotnośścici””
obszarów wiejskich.

�Ludzie poprzez swoją aktywnoaktywnośćść i umieji umiejęętnotnośćść
współpracy uruchamiają inicjatywy, tworzą
struktury i ostatecznie przejmują
odpowiedzialność za przyszłość społeczności 
lokalnej.  

�Budowanie kapitału społecznego wymaga 
systematycznego działania – model 
polaryzacyjnopolaryzacyjno--dyfuzyjny dyfuzyjny proponowany w KSRR 
moŜe być powaŜnym zagroŜeniem dla 
przyszłości wsi. 


