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M inęło już trzydzieści lat od wprowadzenia 
w Polsce reformy samorządowej. Zdecy-
dowano się wówczas objąć reformą wy-

łącznie szczebel gminny. W  wyborach sami 
mieszkańcy decydowali o tym, kto w ich imie-
niu będzie kierował sprawami społeczności lo-
kalnej. Wiedza na temat znaczenia zmian, ja-
kie reforma wprowadzała, u większości ów-
czesnych mieszkańców była niewielka. Wcze-
śniejsze doświadczenia sugerowały, że pew-
nie będzie to korekta dotychczasowego sys-
temu o charakterze dekoracyjnym, opakowa-
na w nic nieznaczące hasła, tak jak to było  
np. w  początkach lat osiemdziesiątych. De-
klaracje nowych elit politycznych wywodzą-
cych się głównie z Solidarności, że reaktywo-
wanie samorządu zmienia zasadniczo lokalną 
rzeczywistość sprawowania władzy, przyjmo-
wano z rezerwą.

Nowy czas przyniósł nowe wyzwania. Okaza-
ło się, że wybrane w wolnych i demokratycz-
nych wyborach władze w wielu sprawach mo-
gły podejmować samodzielne decyzje i być od-
powiedzialne za konkretne sprawy w swojej 
gminie (np. infrastrukturę komunalną, eduka-
cję, pomoc społeczną, planowanie przestrzen-

ne itp.). Ale nie brakowało także osób, któ-
re termin „samorząd” traktowały dosłownie 
i trudno im było zrozumieć, że władze gminy 
mogą prowadzić działalność wyłącznie w gra-
nicach prawa stanowionego przez parlament 
czy rząd, zaś nadzór nad gminami sprawuje 

przedstawiciel administracji rządowej w oso-
bie wojewody. 
Wzrost znaczenia lokalnych władz i  ich fak-
tyczny udział w realizacji wielu zadań publicz-
nych w  naturalny sposób spowodował zain-
teresowanie się problematyką samorządową 

środowisk naukowych, w tym Instytutu Roz-
woju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie. Rola naszego Instytutu była wy-
jątkowa głównie z uwagi na interdyscyplinar-
ny charakter prowadzonych badań oraz wielo-
dyscyplinowość pracowników, wśród których 
są m.in. ekonomiści, socjologowie, demogra-
fowie, geografowie czy politolodzy. 
Kilka obszarów badań prowadzonych przez na-
ukowców Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa 
PAN zasługuje na uwagę w kontekście jubile-
uszu 30-lecia reformy samorządowej w Polsce. 
Przede wszystkim badania nad szeroko rozu-
mianą problematyką aktywizacji społeczno-go-
spodarczej gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 
w której ważnymi składnikami były przedsię-
biorczość i wielofunkcyjny rozwój. Partnerami 
w tych badaniach byli nie tylko przedsiębiorcy 
z terenów wiejskich, ale i samorządowcy two-
rzący warunki dla rozwoju społeczno-gospodar-
czego swoich wspólnot. Wiele prac poświęcono 

problematyce bezrobocia na wsi (w tym ukry-
tego), zmianom w zatrudnieniu w rolnictwie, 
jak i zmianom zasobów pracy. 
Ważnym obszarem badawczym od lat pozo-
staje problematyka demografii, która dopiero 
w ostatnich latach została dostrzeżona przez 
rządzących. Zainteresowanie lokalną demo-
grafią staje się coraz częstszym tematem roz-
mów wśród samych samorządowców, którzy 
dostrzegają jej znaczenie. W tym obszarze sytu-
acja gmin jest silnie zróżnicowana. Obok stale 
wyludniających się jednostek są takie, w któ-
rych następuje szybki przyrost ludności. Stąd 
i to zjawisko zaczęło być przedmiotem badań 
Instytutu. Zainteresowania naszych pracow-
ników koncentrują się głównie na zmianach 
struktury społecznej na wsi i pojawianiu się na 
terenach wiejskich osób wcześniej ze wsią nie-
związanych. Trudno w tym miejscu nie wspo-
mnieć o badaniach nad kapitałem społecznym 
polskiej wsi.

Przełomowym momentem tak dla gmin, jak 
i naszego Instytutu, było wstąpienie Polski do 
Unii Europejskiej. Jeszcze przed akcesją Insty-
tut angażował się w kwestie związane z pro-
gramami przedakcesyjnymi (zwłaszcza z pro-
gramem SAPARD), a nasi pracownicy uczest-
niczyli nawet w pracach Komitetu Monitoru-
jącego ten program. Natomiast po akcesji za-
interesowania IRWiR PAN objęły wpływ fun-
duszy europejskich na rozwój obszarów wiej-
skich. Systematycznie analizowaliśmy aktyw-
ność gmin w pozyskiwaniu środków z UE oraz 
wpływ tych działań na rzecz rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Obecnie aktywnie uczest-
niczymy w ewaluacji programów unijnych za-
równo Wspólnej Polityki Rolnej, jak i polity-
ki spójności.  
Od dekady kluczowym projektem badawczym 
– realizowanym wspólnie z Fundacją Europej-
ski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – jest jednak 
„Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”. 
W badaniach wykorzystywane są dane pozy-
skane bezpośrednio od samorządów gminnych 
– chociażby te dotyczące odsetka sołectw, do 
których dochodzi droga utwardzona, albo do-
ciera komunikacja publiczna. Wieloletnie ba-
dania polegają, najogólniej mówiąc, na obser-
wacjach, które gminy (ewentualnie ich typy) 
przechodzą bardziej dynamicznie proces roz-
woju, a które wolniej. Wyniki tych badań wy-
korzystywane są przez Komisję Europejską, 
OECD, FAO, ministerstwa, władze regional-
ne i  lokalne, a  także przez świat nauki jako 
unikatowa baza do pogłębionych badań spo-
łecznych. W najnowszą edycję badania – która 
właśnie trwa – włączają się gminy udzielając 
odpowiedzi na pytania bardzo istotne z punktu 
widzenia rozwoju lokalnego, ale niedostępne 
w statystyce publicznej. Dlatego wszystkim ak-
tywnym samorządom serdecznie dziękujemy. 
Otwierają się także nowe obszary badawcze 
wspólne dla gmin oraz Instytutu Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa PAN. Są to np. idea smart villages 
będąca nową koncepcją kształtowania polity-
ki rozwoju obszarów wiejskich, problematyka 
władzy lokalnej i zachowań wyborczych miesz-
kańców wsi, czy szeroko pojęta polityka spo-
łeczna, w tym analiza procesów starzenia się, 
choroby i  śmierci w gminach wiejskich. Na 
ukończeniu są badania nad przebiegiem epi-
demii COVID-19 w gminach wiejskich i miej-
sko-wiejskich. 
Podczas tych wszystkich działań partnerami 
naszego Instytutu zawsze byli samorządowcy 
– liderzy wspólnot lokalnych, wybrani w de-
mokratycznych wyborach. Inspirowali nas, jak 
i byli bardzo często pierwszymi recenzentami 
naszych badań. 
* dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
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