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KATARZYNA ZAJDA1

ROZWÓJ WIELOFUNKCYJNY, ZRÓWNOWA¯ONY
I INNOWACYJNY W GMINACH WIEJSKICH. 
REALIZACJA TYPU IDEALNEGO CZY DZIA£ANIA
POZORNE (NA PRZYK£ADZIE POWIATU 
RADOMSZCZAÑSKIEGO)2

Abstrakt. Autorka, stawiaj¹c problem badawczy, nawi¹zuje do koncepcji typu idealnego 
M. Webera oraz dzia³añ pozornych J. Lutyñskiego. Próbuje odpowiedzieæ na pytanie, czy
rozwój spo³eczno-gospodarczy okreœlony w dokumentach strategicznych i w wypowiedziach
przedstawicieli w³adz lokalnych gmin wiejskich powiatu radomszczañskiego nosi znamiona
typu idealnego rozwoju wielofunkcyjnego, zrównowa¿onego i innowacyjnego. Przypuszcza
siê, i¿ cele strategiczne i dzia³ania przewidziane do realizacji w dokumentach strategicznych
gmin tylko pozornie s¹ ukierunkowane na realizacjê zasad tego rozwoju. Elementy sk³ado-
we typu idealnego europejskiej wsi stanowi¹ przyk³ad wartoœci uznawanych, ale nierealizo-
wanych. Wyniki badañ potwierdzaj¹ to przypuszczenie. 

S³owa kluczowe: typ idealny, dzia³anie pozorne, rozwój wielofunkcyjny, zrównowa¿ony, 
innowacyjny 

WPROWADZENIE 

Wyznaczanie strategicznych celów przekszta³ceñ wsi wi¹¿e siê z konstrukcj¹
jej typu idealnego. Zgodnie z ujêciem M. Webera, typ idealny tworzy uk³ad
cech, który w rzeczywistoœci spo³ecznej nie wystêpuje, a do którego mo¿na zbli-
¿yæ siê w mniejszym czy wiêkszym stopniu. Typ ten stanowi punkt odniesienia
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dla dzia³añ podejmowanych przez ró¿nych aktorów spo³ecznych. Mo¿na je upo-
rz¹dkowaæ na kontinuum, którego pocz¹tek wyznacza kategoria dzia³añ pozor-
nych. Zgodnie z ujêciem J. Lutyñskiego, do ich zbioru zalicza siê te, które ce-
chuje fasadowoœæ, iluzorycznoœæ i fikcja. Innymi s³owy, dzia³ania te tylko pozor-
nie maj¹ na celu przybli¿enie rzeczywistoœci spo³ecznej do wyobra¿onego mo-
delu. Rodzajem dzia³añ pozornych s¹ dzia³ania na pokaz, asekuracyjne czy
oszukañcze, jednym zaœ z ich przyk³adów – dzia³ania wykonywane tylko na
papierze [Lutyñski 1990, za: Kwiatkowski 2005, s. 20]. Dwa mechanizmy od-
powiadaj¹ za ich generowanie – organizacyjno-decyzyjny oraz aksjologiczny.
W pierwszym przypadku Ÿród³em dzia³añ pozornych jest sytuacja, w której
okreœlona decyzja nale¿y do ni¿szego szczebla organizacyjnego, a jednak zo-
staje podjêta na szczeblu wy¿szym, co powoduje koniecznoœæ tworzenia po-
zorów, ¿e wszystko przebiega³o zgodnie z ustalonymi procedurami. Drugi
wi¹¿e siê z istnieniem wartoœci uznawanych, ale nierealizowanych w danym
spo³eczeñstwie i potrzeb¹ wykazania, ¿e s¹ one aprobowane i wdra¿ane
[tam¿e, s. 21]. 

Szczególnie wiele czynów „na niby” odnajdywano w rzeczywistoœci porz¹d-
ku monocentrycznego. Wœród nich znajdowa³ siê trójpodzia³ w³adzy oraz two-
rzenie planów dla poszczególnych zak³adów pracy, które póŸniej mo¿na by³o
przekroczyæ [Turska 1990, s. 205–206, Tischner 1992, s. 141, Kojder 2001, 
s. 274–275, Wnuk-Lipiñski 2003, s. 120, Kwiatkowski 2005, s. 18–23]. Zmiana
ustroju politycznego Polski i spo³eczno-gospodarczej rzeczywistoœci nie spowo-
dowa³a zaniku dzia³añ pozornych. Odnosz¹ siê one do innego porz¹dku spo³ecz-
nego i nieco zmieniaj¹ swoj¹ formê, nawi¹zuj¹ do innych typów idealnych, wy-
wo³uj¹ i zarazem stanowi¹ odpowiedŸ na inny rodzaj „nowomowy”. Czyny na-
dal mog¹ byæ inne, ni¿ na to wygl¹daj¹. 

CELE ANALIZY, PYTANIA PROBLEMOWE, OBSZAR BADANIA, 
ZASTOSOWANA METODA I TECHNIKI BADAWCZE

Typy idealne gmin, modele, do których siê d¹¿y, powinny znajdowaæ od-
zwierciedlenie w strategiach rozwoju gmin czy planach rozwoju lokalnego. 
Celem analizy jest odpowiedŸ na pytanie o to, czy kategorie: rozwój wielofunk-
cyjny, zrównowa¿ony i innowacyjny, wchodz¹ce w sk³ad typu idealnego euro-
pejskiej wsi, s¹ uwzglêdniane w dokumentach strategicznych gmin wiejskich 
powiatu radomszczañskiego i czy istniej¹ w œwiadomoœci w³adz lokalnych. In-
teresuj¹ce jest tak¿e, czy na obszarze badanych gmin d¹¿y siê do zastosowania
tych kategorii w praktyce, czy te¿ stanowi¹ one przyk³ad wartoœci uznawanych,
ale nierealizowanych, a dzia³ania zapisane w dokumentach strategicznych tylko
pozornie s¹ ukierunkowane na ich wdro¿enie. 

A zatem pierwsze z postawionych pytañ badawczych dotyczy tego, czy wœród
cech rozwoju wsi zawartych w dokumentach strategicznych dziewiêciu gmin
wiejskich powiatu radomszczañskiego znajduj¹ siê kategorie: rozwój wielofunk-
cyjny, zrównowa¿ony i innowacyjny, o których najczêœciej wspomina siê przy
okazji charakterystyki po¿¹danego kszta³tu europejskiej wsi, jej typu idealnego



[Œpiewak 2011]. Drugie dotyczy opinii w³adz lokalnych na ten temat. Interesu-
j¹ce bêd¹ konstruowane przez respondentów definicje rozwoju wielofunkcyjne-
go, zrównowa¿onego i innowacyjnego oraz ich opinia na temat mo¿liwoœci ich
wdro¿enia na obszarze badanych gmin. Przedmiot zainteresowania bêd¹ stano-
wi³y równie¿ dzia³ania zaplanowane do realizacji (w okresie 2007–2013) w do-
kumentach strategicznych. Analizowany bêdzie stopieñ ich powi¹zania z celami
rozwoju gmin. 

Obszar analizy zosta³ dobrany celowo – stanowi¹ go gminy wiejskie powiatu
radomszczañskiego. Na tym terenie nie jest realizowane podejœcie LEADER,
wskaŸnik przynale¿noœci mieszkañców do stowarzyszeñ i organizacji spo³eczno-
-politycznych jest jednym z najni¿szych w województwie ³ódzkim, a rolnictwo
jest nadal znacz¹cym sektorem gospodarki. W 2008 roku powiat zajmowa³ ostat-
nie miejsce w rankingu powiatów województwa ³ódzkiego pod wzglêdem cha-
rakterystyk rozwoju gospodarczego, zw³aszcza sytuacji na rynku pracy [Zajda
2012]. 

Badania terenowe (zrealizowane w 2011 roku) przeprowadzono przy wyko-
rzystaniu metody case study, technik: wywiadu kwestionariuszowego, wywiadu
swobodnego oraz analizy treœci Ÿróde³ zastanych. Narzêdziami badawczymi by-
³y odpowiednio: kwestionariusz wywiadu, dyspozycja do wywiadu swobodnego
oraz karta analizy danych zastanych (strategii rozwoju gmin/lub planów rozwo-
ju lokalnego, w zale¿noœci od dostêpnoœci dokumentów). Przeprowadzono 
36 wywiadów kwestionariuszowych (po 4 w ka¿dej z gmin z reprezentantami
w³adzy lokalnej, wójtami, sekretarzami, cz³onkami rad) i 9 wywiadów swobod-
nych (z 8 wójtami oraz jednym przewodnicz¹cym rady gminy). Analizie podda-
no 8 (aktualnych dla gmin) dokumentów strategicznych, przewiduj¹cych reali-
zacjê zadañ w okresie programowania 2007–20133. 

CELE STRATEGICZNE, DZIA£ANIA S£U¯¥CE ICH REALIZACJI
A ROZWÓJ WIELOFUNKCYJNY, ZRÓWNOWA¯ONY 
I INNOWACYJNY BADANYCH GMIN

Dokumenty strategiczne dla gmin zawieraj¹ cele ich rozwoju. Uznano, 
i¿ o uwzglêdnianiu w nich rozwoju wielofunkcyjnego œwiadcz¹ m.in. takie
kategorie pojêciowe, jak: dywersyfikacja struktury gospodarczej, pozarolni-
cze miejsca pracy i rozwój przedsiêbiorczoœci. Za³o¿ono, i¿ analiza tych ce-
lów pozwoli równie¿ okreœliæ, czy po¿¹dan¹ cech¹ rozwoju badanych gmin
jest rozwój zrównowa¿ony, tj. taki, który jednoczeœnie uwzglêdnia rozwój
ekonomiczny, spo³eczny i zachowanie walorów œrodowiska naturalnego.
A zatem zwrócono uwagê na to, czy wœród celów znajduj¹ siê te, które do-
tycz¹ wszystkich z wy¿ej wymienionych sfer. Aby odpowiedzieæ na pytanie
o obecnoœæ rozwoju innowacyjnego wœród priorytetów badanych gmin w do-
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3 W urzêdzie gminy Kodr¹b badaczowi nie udostêpniono dokumentu strategicznego. Dokument
nie znajduje siê równie¿ na stronie internetowej gminy, w zwi¹zku z czym nie zosta³ poddany ana-
lizie. 
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kumentach strategicznych, poszukiwano kategorii pojêciowej „innowacja”
(oraz pokrewnych). 

Przeprowadzenie analizy treœci danych zastanych z uwagi na ich jakoœæ okaza³o
siê nie³atwym zadaniem. Struktura i zawartoœæ wielu z dokumentów by³y bardzo
zbli¿one, a w niektórych przypadkach wrêcz identyczne. Plany rozwoju lokalnego
gmin: Lgota Wielka, Kobiele Wielkie, £adzice i Radomsko, zosta³y opracowane
przez jedn¹ z ³ódzkich firm doradczych, która zastosowa³a zasadê „kopiuj-wklej”.
Ich autorzy nie zadali sobie trudu zgromadzenia danych œwiadcz¹cych o specyfice
danego obszaru, w zwi¹zku z czym proponowane cele rozwoju dla trzech z nich by-
³y jednakowe (wyj¹tkiem by³y cele dla Lgoty Wielkiej) i czêsto doœæ enigmatycz-
ne (np. tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoœci). Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Wielgom³yny zosta³ napisany przez inn¹ firmê doradcz¹, która skopiowa³a
schemat zastosowany przez firmê ³ódzk¹, powielaj¹c wszystkie jego b³êdy
(tabela 1). Dokumenty strategiczne dla gmin Gidle oraz Dobryszyce równie¿ zosta-
³y opracowane przez tzw. firmy doradcze4. Jak podkreœla A. Wiatrak [2011, 
s. 47–51], wykorzystanie tzw. metody politycznej w konstrukcji planów rozwoju
lokalnego czy strategii rozwoju gmin (polegaj¹cej na tym, i¿ urz¹d gminy zleca
opracowanie dokumentów firmom konsultingowym, które tworz¹ je na podstawie
danych zastanych), nie zapewnia udzia³u mieszkañców w procesie ich tworzenia.
Ich rzeczywiste interesy i problemy mog¹ w zwi¹zku z tym zostaæ zast¹pione fik-
cj¹ kreowan¹ przez tzw. instytucje doradcze. 

W czasach, kiedy jednym z terminów „nowomowy” zwi¹zanej z rozwojem
wsi jest tzw. oddolne podejœcie, metoda partnerska jest jak najbardziej po¿¹da-
na5. Trudnoœci w jej zastosowaniu sprzyjaj¹ generowaniu dzia³añ pozornych –
wykonywanych tylko na papierze. Wprowadzenie jednego zdania, na przyk³ad
we wstêpie dokumentu strategicznego, o brzmieniu: „strategia zosta³a wypraco-
wana przy udziale mieszkañców gminy” lub „strategia uwzglêdnia interesy
mieszkañców” – stwarza pozory zastosowania w praktyce zasady oddolnego po-
dejœcia i wprowadzenia w ¿ycie pewnej wartoœci, jak¹ jest partycypacja miesz-
kañców w zmianie spo³ecznej. 

W przypadku analizowanych dokumentów strategicznych gmin wiejskich po-
wiatu radomszczañskiego, opracowanych przez tê sam¹ firmê konsultingow¹,
w identycznie brzmi¹cym wstêpie odnajdujemy sformu³owania: „Samorz¹d
Gminy wytycza i zatwierdza dzia³ania – wykonalne technicznie, realne ekono-
micznie i akceptowane spo³ecznie, ale nie mo¿e pozostawaæ jedynym ich reali-
zatorem”. W planach rozwoju dla gmin Gidle i Mas³owice mo¿na z kolei prze-
czytaæ: „Nowelizowanie Planu dokonywane bêdzie na podstawie wniosków
i opinii Radnych Gminy Gidle w oparciu o konsultacje spo³eczne z mieszkañca-
mi, przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych i m³odzie¿y (…) Plan Rozwo-
ju Gminy Mas³owice ma byæ nie tylko narzêdziem polityki samorz¹du lokalne-
go, lecz równie¿ wyrazem aspiracji spo³ecznoœci gminy i woli osi¹gniêcia

4 W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Mas³owice nie zamieszczono informacji na temat podmio-
tu/podmiotów odpowiedzialnych za jego konstrukcjê. 
5 Do pozosta³ych metod tworzenia dokumentów strategicznych A. Wiatrak zalicza metody: przed-
stawicielsk¹, strukturaln¹, eksperck¹ oraz mieszan¹ [2011, s. 47–51]. 



wspólnych celów”. Stosowanie okreœleñ, takich jak: „dzia³ania akceptowane
spo³ecznie”, „konsultacje spo³eczne” czy stwierdzenie, i¿ plan jest wyrazem
aspiracji mieszkañców gminy, stwarzaj¹ pozory, i¿ dokumenty by³y wypracowa-
ne w porozumieniu z nimi. 

TABELA 1. Cele rozwoju badanych gmin
TABLE 1. The development aims of the analyzed communes 

Nazwa gminy Cele strategiczne rozwoju 

Przyspieszenie procesów rozwoju przedsiêbiorczoœci i polepszenie warunków 
dzia³alnoœci gospodarczej
Podniesienie stanu edukacji m³odzie¿y
Restrukturyzacja rolnictwa po³¹czona z poszukiwaniem i tworzeniem nowych miejsc 
pracy poza rolnictwem (w tym poszukiwanie nowych rozwi¹zañ w agroturystyce) 

Dobryszyce Poprawa stanu œrodowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
i gospodarki odpadami
Utworzenie centrum gospodarczego w Dobryszycach (równie¿ dla gmin oœciennych) 
Rozwój sektora us³ug turystycznych
Wypracowanie i promocja nowego wizerunku gminy dla pozyskania inwestorów, 
turystów i ludnoœci osadniczej z pobliskich miast (w tym d¹¿enie do zacieœniania 
wspó³pracy z s¹siednimi gminami, zachowanie swoistej odrêbnoœci kulturowej gminy) 
Aktywna ochrona œrodowiska (w tym estetyzacja wsi)
Rozbudowa infrastruktury technicznej

Gidle Rozwój budownictwa i terenów rekreacyjno-sportowych 
Rozwój przedsiêbiorczoœci (w tym rozwój przedsiêbiorczoœci turystycznej i rolniczej)
Doskonalenie oœwiaty
Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoœci 

Kobiele Wielkie Przeciwdzia³anie marginalizacji obszarów wiejskich
Sprzyjanie d³ugotrwa³emu rozwojowi gospodarczemu
Poprawa jakoœci ¿ycia mieszkañców za spraw¹ rozwoju infrastruktury technicznej
Poprawa jakoœci œwiadczenia us³ug spo³ecznych za spraw¹ budowy i modernizacji bazy

Lgota Wielka edukacyjnej, sportowej i kulturalnej
Poprawa warunków zamieszkania poprzez budowê oraz termomodernizacjê budynków
mieszkalnych
Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoœci 

£adzice Przeciwdzia³anie marginalizacji obszarów wiejskich 
Sprzyjanie d³ugotrwa³emu rozwojowi gospodarczemu
Poprawa warunków ¿ycia mieszkañców gminy przez rozwój infrastruktury technicznej
i funkcji spo³ecznych
Wykorzystanie dziedzictwa historycznego oraz walorów przyrodniczych do wzrostu

Mas³owice atrakcyjnoœci turystycznej gminy 
Poprawa stanu œrodowiska przyrodniczego przez zahamowanie niekorzystnych zjawisk
Wspieranie i rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie oraz wprowadzenie nowych form 
rolnictwa
Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoœci

Radomsko Przeciwdzia³anie marginalizacji obszarów wiejskich
Sprzyjanie d³ugotrwa³emu rozwojowi gospodarczemu
Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjnoœci 

Wielgom³yny Przeciwdzia³anie marginalizacji obszarów wiejskich 
Sprzyjanie d³ugotrwa³emu rozwojowi gospodarczemu 

�ród³o: Na podstawie Strategii Rozwoju Gminy Dobryszyce 2006–2013, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Kobiele Wielkie, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lgota Wielka, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy £adzice,
Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Radomsko, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wielgom³yny, Planu Rozwo-
ju Lokalnego dla Gminy Mas³owice na lata 2007–2013, Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gidle na lata
2008–2015.
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W planach rozwoju i strategiach wszystkich gmin (z wyj¹tkiem jednej)
uwzglêdniono cele nawi¹zuj¹ce do rozwoju wielofunkcyjnego. Najczêœciej
wskazywano na rozwój przedsiêbiorczoœci i d³ugotrwa³y rozwój gospodarczy.
Zdecydowanie rzadziej uwzglêdniono postulaty rozwoju zrównowa¿onego. Ce-
le tylko trzech gmin (traktowane ³¹cznie, jako kompatybilne w stosunku do sie-
bie) œwiadczy³y o uwzglêdnieniu tego rodzaju rozwoju w dokumentach. Dla
przyk³adu w Strategii Rozwoju Gminy Dobryszyce uwzglêdniono takie cele,
jak: „Przyspieszenie procesów rozwoju przedsiêbiorczoœci i polepszenie warun-
ków dzia³alnoœci gospodarczej” (sfera ekonomiczna), „Podniesienie stanu edu-
kacji m³odzie¿y” (sfera spo³eczna), „Poprawa stanu œrodowiska naturalnego po-
przez rozwój infrastruktury technicznej i gospodarki odpadami” (sfera ekolo-
giczna). 

W wiêkszoœci dokumentów brakowa³o refleksji na temat rozwoju innowacyj-
nego. Wyj¹tkiem by³ Plan Rozwoju Gminy Mas³owice, w którym czytamy: 
„W gminie Mas³owice nale¿y zintensyfikowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zachê-
cenia ludzi do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz wspierania innowa-
cji w przedsiêbiorstwach ju¿ istniej¹cych”. Innowacjê okreœlono jako: „Proces
uczenia siê zarówno ze Ÿróde³ wewnêtrznych, jak i zewnêtrznych, traktowany ja-
ko podstawowe Ÿród³o kumulowania (budowania) specyficznych, unikalnych
i wyró¿niaj¹cych umiejêtnoœci firmy”6. Autorzy tego dokumentu strategicznego
(na tle pozosta³ych opracowanego zdecydowanie najlepiej), oprócz wyraŸnego
zaakcentowania potrzeby wprowadzania innowacji do lokalnej gospodarki, opi-
sali równie¿ bariery jej zastosowania. Uwagê skoncentrowali na uwarunkowa-
niach dzia³alnoœci ma³ych przedsiêbiorstw (dominuj¹cych na lokalnym rynku).
Podkreœlili, i¿ ich ograniczone zasoby finansowe zawê¿aj¹ mo¿liwoœæ sta³ego
zbierania informacji o innowacjach i technologiach, którymi pos³uguje siê kon-
kurencja7. Rozwa¿ania na ten temat koñczy konkluzja: „Na rozwój innowacji
sk³ada siê wysi³ek ludzi oraz kapita³ potrzebny do opracowania i wprowadzenia
nowych produktów, procesów i organizacji na rynek. Innowacja staje siê wiêc
spraw¹ przedsiêbiorstw i organów w³adzy publicznej pañstwa, regionu, które
obecnie grupuj¹ zasoby ludzkie i odpowiednie kapita³y”8.

Przeprowadzona analiza wykaza³a, i¿ w dokumentach strategicznych bada-
nych gmin przede wszystkim uwzglêdniona zosta³a kategoria „rozwój wielo-
funkcyjny”. Znacznie rzadziej cech¹ rozwoju gmin mia³ byæ rozwój zrównowa-
¿ony, a tylko w jednym przypadku – rozwój innowacyjny. Pozwala to sformu³o-
waæ przypuszczenie, i¿ z trzech analizowanych rodzajów rozwoju (kompatybil-
nych w stosunku do siebie i uznawanych za wartoœci same w sobie) jeden pre-
tenduje do miana wartoœci spo³ecznie uznawanej. O tym jednak, czy jego
uwzglêdnianie w dokumentach strategicznych przek³ada siê na dzia³ania, któ-
rych celem jest jego zastosowanie w praktyce, decyduje ca³y zestaw zmiennych.
Wœród nich znajduj¹ siê m.in. postawy w³adzy lokalnej. 

6 Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mas³owice na lata 2007–2013, s. 36. 
7 Tam¿e, s. 28–29. 
8 Tam¿e, s. 36. 



Respondentów – wójtów, cz³onków rady i sekretarzy gmin, zapytano o znajo-
moœæ terminów „rozwój wielofunkcyjny” i „rozwój zrównowa¿ony”. Spoœród 
36 badanych, tylko 13 zadeklarowa³o, i¿ obie kategorie pojêciowe s¹ im znane 
(tabela 2). W opinii 7 z nich rozwój wielofunkcyjny oznacza dywersyfikacjê struk-
tury gospodarczej gmin poprzez rozwój dzia³alnoœci pozarolniczej (respondenci
w wypowiedziach u¿ywali takich okreœleñ, jak: odchodzenie od rolnictwa w stro-
nê us³ug, rozwijanie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, odchodzenie od mo-
nokultury gospodarczej na rzecz ró¿nych form dzia³alnoœci). Pozostali badani roz-
wój wielofunkcyjny okreœlali nieprecyzyjnie lub niepoprawnie (u¿ywaj¹c sformu-
³owañ typu: wielokierunkowy rozwój gminy, rozwój na rzecz wielu grup zawodo-
wych, specjalizacja w rolnictwie, powstawanie grup producenckich). 

TABELA 2. Definicje rozwoju wielofunkcyjnego i zrównowa¿onego sformu³owane przez badanych
TABLE 2. Definitions of multifunctional and sustainable development created by respondents 

Nazwa gminy, Co oznacza termin Co oznacza termin
któr¹ zamieszkuje „rozwój wielofunkcyjny” „rozwój zrównowa¿ony”
respondent w opinii respondenta? w opinii respondenta?

Odchodzenie od rolnictwa w stronê us³ug
Tworzenie nowych miejsc pracy, g³ównie 

Dobryszyce w sektorze us³ug Odpowiednie proporcje miêdzy sferami 

Pe³nienie wielu funkcji przez wieœ rozwoju

Rozwój rolnictwa, przemys³u i kultury

Rozwój ró¿nych obszarów ¿ycia 
Gidle Powstawanie grup producenckich spo³eczno-gospodarczego

Dofinansowywanie rozwoju gospodarczego
na wsi

Specjalizacja w rolnictwie
Produkowanie wielu produktów przez Równowaga w rozwoju wsi (¿aden

Kobiele Wielkie gospodarstwo rolne (np. ³¹czenie produkcji sektor gospodarczy nie mo¿e byæ
zwierzêcej, roœlinnej i ekologicznej) dominuj¹cy)
Rozwój na rzecz wielu grup zawodowych 

Kodr¹b brak definicji Wspieranie s³abo rozwiniêtych sektorów 
gospodarki 

Lgota Wielka Wielokierunkowy rozwój gminy Równowaga w rozwoju wszystkich 
regionów kraju

Rozwój ró¿nych miejscowoœci w gminie
Mas³owice brak definicji w tym samym stopniu

Doskonalenie ró¿nych obszarów w³asnego
¿ycia

D¹¿enie do ró¿norodnoœci w produkcji Równowaga miêdzy rolnictwem
rolnej i przedsiêbiorczoœci¹, przyrod¹ i gospodark¹, 

£adzice Rozwijanie nowych miejsc pracy poszanowanie œrodowiska naturalnego
poza rolnictwem Rozwój uwzglêdniaj¹cy ochronê 
Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem œrodowiska

Radomsko Rezygnacja z monokultury gospodarczej Zachowanie równowagi miêdzy
na rzecz ró¿nych form dzia³alnoœci ró¿nymi kierunkami rozwoju wsi

Odchodzenie od rolnictwa na rzecz innych Równowaga w rozwoju ró¿nych dziedzin

Wielgom³yny
form dzia³alnoœci gospodarczej gospodarczych – rolnictwa, przetwórstwa,
Tworzenie nowych miejsc pracy przemys³u
poza rolnictwem Równowaga w rozwoju miast i wsi
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Jeœli 7, spoœród 36 respondentów reprezentuj¹cych w³adzê lokaln¹ badanych
gmin, przyswoi³o wiedzê dotycz¹c¹ rozwoju wielofunkcyjnego (potrafi³o okre-
œliæ jego specyfikê za pomoc¹ konstruowanych definicji), to mo¿na by³o przy-
puszczaæ, i¿ stanowi on dla nich pewn¹ wartoœæ. Tymczasem dwóch z nich wy-
kaza³o daleko id¹cy sceptycyzm w zakresie mo¿liwoœci dywersyfikacji struktu-
ry gospodarczej gmin i tworzenia na ich obszarze nowych, pozarolniczych
miejsc pracy. Ich zdaniem, rozwój wielofunkcyjny jest uzale¿niony od nap³ywu
zewnêtrznych œrodków finansowych, pojawiania siê tzw. inwestorów zewnêtrz-
nych, o których bardzo trudno. Alternatyw¹ dla mieszkañców poszukuj¹cych za-
trudnienia w sektorach innych ni¿ rolny s¹ raczej migracje zarobkowe do pobli-
skich miast czy sezonowe wyjazdy zagraniczne ani¿eli nowe, pozarolnicze miej-
sca pracy na obszarze gmin. A zatem tylko piêciu (spoœród 36) badanych wyka-
zywa³o „umiarkowan¹ aprobatê” dla rozwoju wielofunkcyjnego (tzn. w rozmo-
wie z badaczem nie kwestionowali oni mo¿liwoœci jego wdro¿enia na obszarze
gmin, ale te¿ nie waloryzowali go w ¿aden szczególny sposób). 

Respondenci wyj¹tkowo nieprecyzyjnie definiowali kategoriê „rozwój zrów-
nowa¿ony”. W zasadzie tylko jeden z nich odniós³ siê do dwóch jego sfer (eko-
nomicznej i ekologicznej), podkreœlaj¹c, i¿: „Rozwój zrównowa¿ony oznacza
równowagê miêdzy rolnictwem i przedsiêbiorczoœci¹, przyrod¹ i gospodark¹,
poszanowanie œrodowiska naturalnego”. Tym samym trudno mówiæ o aprobacie
w³adz lokalnych dla rozwoju zrównowa¿onego. Ponadto kilku respondentów
wyrazi³o negatywn¹ opiniê na temat mo¿liwoœci zrównowa¿onego rozwoju
gmin, stwierdzaj¹c: „Zrównowa¿onego rozwoju w najbli¿szym czasie nie widzê.
To wszystko bêdzie dopiero raczkowaæ”, „W mojej gminie jest trudno o rozwój
zrównowa¿ony. Parcie mieszkañców Radomska, chêæ zamieszkania na obszarze
gminy spowodowa³o pewne problemy. Gdyby nie to, gmina ju¿ dawno poradzi-
³aby sobie z kanalizacj¹, wodoci¹gami, oœwietleniem”, „Rozwój zrównowa¿ony
to wizja ludzi oderwanych od rzeczywistoœci, co to nigdy nie pracowali w samo-
rz¹dach”. Wypowiedzi respondentów nie koresponduj¹ ze sformu³owaniami za-
wartymi w dokumentach strategicznych. W przypadku planów rozwoju lokalne-
go dla gmin: Lgota Wielka, Wielgom³yny, £adzice i Radomsko, we wstêpie czy-
tamy, i¿ wyznaczaj¹ one: „…zestaw dzia³añ, które maj¹ zostaæ podjête w okre-
œlonym otoczeniu, okreœlonym terminie, zmierzaj¹cych do d³ugotrwa³ego
i zrównowa¿onego rozwoju gminy”. Tak wiêc mo¿na przypuszczaæ, i¿ dzia³ania,
projekty przewidziane do realizacji w dokumentach strategicznych, s³u¿¹ce
zrównowa¿onemu rozwojowi gmin, jeœli siê pojawi¹ i bêd¹ realizowane, to nie
po to by wdra¿aæ aprobowan¹ przez w³adze lokalne wizjê stanu równowagi miê-
dzy rozwojem ekonomicznym, spo³ecznym i potrzeb¹ ochrony œrodowiska natu-
ralnego, a by zaspokoiæ potrzeby ró¿nych grup interesów, w tym mieszkañców,
a przy okazji na przyk³ad przeciwdzia³aæ degradacji œrodowiska. 

Ostatni¹ z analizowanych w niniejszym artykule kategorii analitycznych jest
rozwój innowacyjny. Typ idealny europejskiej wsi zak³ada istnienie takiej 
gospodarki, w której miejsca pracy znajd¹ reprezentanci ró¿nych kategorii spo-
³eczno-zawodowych. Innowacje maj¹ wspieraæ ich powstawanie. Za dziedziny
wyj¹tkowo „podatne” na ich zastosowanie uwa¿a siê: agroturystykê, bioenergiê,



tzw. environment-related activities (np. dzia³ania na rzecz ochrony bioró¿norod-
noœci), us³ugi zdrowotne i teleinformatyczne (w tym sprzyjaj¹ce podejmowaniu
telepracy) [Esparcia 2009, s. 14]. Esparcia [tam¿e, s. 4, t³um. K.Z.] stwierdza:
„Spoœród aktorów sektora publicznego samorz¹dy odgrywaj¹ g³ówn¹ rolê w re-
alizacji projektów innowacyjnych, g³ównie dziêki posiadanym œrodkom finanso-
wym”. 

Innowacja jest pochodn¹ spo³ecznych interakcji (najczêœciej wymaga budo-
wania sieci wspó³pracy), poziomu posiadanej wiedzy i aprobaty zmiany, jako
pewnej wartoœci, a nie zagro¿enia. Gaskell [2009, s. 32] podkreœla, i¿ przeszko-
d¹ mo¿e byæ tu myœlenie linearne, a wsparciem zaœ aprobata myœlenia lateralne-
go. W jaki sposób kategoriê innowacji (w wywiadach swobodnych) definiowali
respondenci z badanych gmin wiejskich powiatu radomszczañskiego? Trzech
z nich w ogóle nie potrafi³o okreœliæ znaczenia tego terminu. Pozostali wskazy-
wali, i¿ innowacja to modernizacja, ulepszenie czegoœ, coœ, czego wczeœniej nie
by³o: „Innowacjê mo¿na rozumieæ w ten sposób, ¿e czegoœ wczeœniej nie by³o,
¿e coœ nowego siê dzieje, ¿e pokaza³y siê œrodki z przeznaczeniem na coœ nowe-
go”. Jako przyk³ad innowacji jeden z nich poda³ elektrowniê wiatrow¹. Dwóch
innych wskaza³o na „unowoczeœnienia” w gospodarstwach rolnych (p³yta obor-
nikowa czy nowszy park maszynowy)9. Spoœród kilku typów innowacji mo¿li-
wych do zastosowania na obszarach wiejskich, to jest innowacji produkcyjnej,
technologicznej, procesowej, organizacyjnej [tam¿e, s. 11], badani uto¿samiali
j¹ g³ównie z dwoma pierwszymi – innowacjami w produkcji ró¿nych dóbr
i w sferze tzw. nowoczesnych technologii. 

Znacz¹ce jest, i¿ ¿aden z respondentów nie wymieni³ innowacji jako wa¿-
nego czynnika rozwoju gmin. Nikt nie wskaza³, i¿ na ich obszarze szczególnie
preferowane s¹ inwestycje innowacyjne, na przyk³ad zwi¹zane z unikatowym
wykorzystaniem zasobów lokalnych. Wydaje siê, i¿ jest to jedna z tych kate-
gorii pojêciowych, o której wszyscy teoretycznie wiedz¹ i któr¹ aprobuj¹, od
czasu do czasu wrêcz musz¹ jej u¿yæ (np. aplikuj¹c o œrodki z funduszy unij-
nych), ale tylko pozornie, poniewa¿ nikt nie wierzy w mo¿liwoœæ jej zastoso-
wania. Badani kojarzyli innowacjê z ogromnymi nak³adami finansowymi i sfe-
r¹ zarezerwowan¹ dla du¿ych firm (najlepiej z udzia³em kapita³u zagraniczne-
go), klastrów, partnerstw publiczno-prywatnych. Znamienne jest, i¿ nawet re-
spondent z gminy Mas³owice, w której planie rozwoju lokalnego pojawi³y siê
postulaty dotycz¹ce innowacyjnego rozwoju wsi, w swojej wypowiedzi nie od-
niós³ siê do nich. 
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9 Prowadzone przez A. Tuziaka i B. Tuziak badania dotycz¹ce postaw w³adz lokalnych, regional-
nych i mieszkañców Podkarpacia wobec innowacji równie¿ pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ jest to kate-
goria okreœlana nieprecyzyjnie. Trudnoœæ respondentom sprawia³o podanie jej definicji (2/5 bada-
nych mieszkañców województwa w ogóle nie udzieli³o odpowiedzi na pytanie dotycz¹ce znacze-
nia tego terminu). Autor zauwa¿a: „Badani u¿ywali zwykle bardzo ogólnych wyra¿eñ i sformu³o-
wañ. Zdecydowanie dominowa³y stwierdzenia pozbawione jakichkolwiek konkretyzacji, w któ-
rych uto¿samiano innowacje z szeroko rozumian¹ nowoœci¹, nowoczesnoœci¹, modernizacj¹.
W wypowiedziach respondentów pojawia³y siê te¿ okreœlenia, ¿e innowacja to odnowa, ulepsze-
nie, unowoczeœnienie istniej¹cych produktów, urz¹dzeñ, rozwi¹zañ technicznych itp.” [2011, 
ss. 106, 116–117]. 
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Przewidziane w dokumentach strategicznych projekty, które mia³yby byæ re-
alizowane na obszarze badanych gmin, dotycz¹ g³ównie wyposa¿enia infrastruk-
turalnego (tabela 3). 

TABELA 3. Wykaz projektów planowanych do realizacji na obszarze badanych gmin
TABLE 3. The list of projects planned to implementation in the analyzed communes

Nazwa gminy Projekt planowany do realizacji 
budowa przedszkola, kompleksu boisk

Kobiele Wielkie rozbudowa kanalizacji
odnawialne Ÿród³a energii 
budowa sieci kanalizacji wraz z przy³¹czami 
modernizacja dróg gminnych i budowa chodników 
tworzenie stref przemys³owych 
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni œcieków 

Lgota Wielka
budowa ³¹cza Internetu i modernizacja linii telefonicznych 
modernizacja ujêæ wodnych i linii wodoci¹gowych 
modernizacja kot³owni w gminnych szko³ach, budowa sal gimnastycznych 
i gminnego stadionu sportowego 
budowa zbiorników retencyjnych 
budowa gazoci¹gu na terenie gminy 
budowa kanalizacji 
budowa drogi w Wierzbicy i w £adzicach – ul. Stra¿acka 
organizacja pola namiotowego, stanice turystyczne (w ramach projektu Sp³yw Kajakowy) 
modernizacja sali gimnastycznej w Stobiecku Szlacheckim 

£adzice wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Oœrodka Zdrowia i Urzêdu Gminy 
budowa parkingu ko³o Oœrodka Zdrowia
wymiana okien w Urzêdzie Gminy
budowa oczyszczalni œcieków
przebudowa dróg Ochotnik (Mas³owice – Kalinki) 

Mas³owice uporz¹dkowanie gospodarki wodno-œciekowej w gminie Mas³owice 
budowa wodoci¹gów 

Radomsko budowa kanalizacji 
przebudowa dróg gminnych i budowa nowych 
budowa oczyszczalni œcieków wraz z kanalizacj¹
modernizacja domu kultury z bibliotek¹ i muszl¹ koncertow¹ 
budowa boisk sportowych przy szko³ach 

Wielgom³yny budowa wodoci¹gu, po³¹czeñ miêdzy stacjami uzdatniania wody 
rozbudowa pracowni ceramicznej 
budowa sieci wodoci¹gowej wraz z przy³¹czami 
przebudowa gminnego stadionu sportowego 
budowa œcie¿ki rowerowej 

Stanowi¹ one przyk³ad walki z deficytami w zakresie jakoœci dróg, wodo-
ci¹gów, braku kanalizacji itp. (wyj¹tkami s¹ plan inwestycji w odnawialne Ÿró-
d³a energii na obszarze jednej z gmin oraz organizacja pola namiotowa na ob-
szarze innej). Analiza dokumentów strategicznych wskazuje, i¿ inwestycje
w rozwój infrastruktury drogowej s¹ jedynymi, które samorz¹d mo¿e podj¹æ
na rzecz rozwoju wielofunkcyjnego, budowa zaœ kanalizacji i zbiorników re-
tencyjnych jedynymi, które mog¹ s³u¿yæ ochronie œrodowiska naturalnego.
W dokumentach brakuje dzia³añ, których celem by³by rozwój przedsiêbior-



czoœci, wspieranie dywersyfikacji struktury gospodarczej. Nakreœlone „na pa-
pierze” i to przez tzw. firmy doradcze cele rozwoju gmin nie znajduj¹ odzwier-
ciedlenia w dzia³aniach przewidzianych do realizacji na ich obszarze. 

PODSUMOWANIE

Wspólna polityka rolna narzuci³a katalog nowych dla polskiej wsi wartoœci
i zwi¹zan¹ z nimi „nowomowê”. Typ idealny europejskiej wsi, jako wspólny
mianownik dla wszystkich pañstw cz³onkowskich, zosta³ powi¹zany z rozwojem
wielofunkcyjnym i zrównowa¿onym. Za element sk³adowy tego typu uznano
równie¿ rozwój innowacyjny (ze wzglêdu na generowanie nowych miejsc pracy,
równie¿ w sektorach innych ni¿ rolny). 

Specyficzna „nowomowa” przeniknê³a do ró¿nych dokumentów wyznacza-
j¹cych przysz³oœæ polskiej wsi. Ich znajomoœæ wykazuje przede wszystkim
tzw. nowa klasa projektowa (odpowiedzialna m.in. za uzasadnianie spójnoœci
polityki lokalnej z regionaln¹, krajow¹ i wytycznymi wspólnoty). Jej absorp-
cja na poziomie lokalnym dokonuje siê w ró¿nym tempie. Przeprowadzone ba-
dania wskazuj¹, i¿ w wiejskich gminach powiatu radomszczañskiego g³ówni
aktorzy rozwoju – w³adze lokalne – zw³aszcza rozwój innowacyjny postrzega-
j¹ jako kategoriê niemaj¹c¹ zastosowania w praktyce. Rozwój wielofunkcyjny,
choæ odzwierciedlony w celach rozwoju gmin (i relatywnie w najwiêkszym
stopniu przyswojony przez respondentów), równie¿ by³ oceniany jako wyj¹t-
kowo trudny do osi¹gniêcia. Generuje to dzia³ania pozorne. Na obszarze bada-
nych gmin zidentyfikowano kilka ich przyk³adów. Ich spektrum obejmuje fa-
sadowe uwzglêdnianie interesów mieszkañców w dokumentach strategicznych
czy konstruowanie celów rozwoju, które nie s¹ kompatybilne z przewidziany-
mi do realizacji zadaniami. Trudno s¹dziæ, i¿ remonty dróg s¹ jedynymi dzia-
³aniami, które mog¹ byæ podjête przez w³adze lokalne w celu stymulowania
procesu tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze gmin. Wydaje siê, i¿
w gminach wiejskich powiatu radomszczañskiego (znajduj¹cych siê w trudnej
sytuacji gospodarczej, cechuj¹cych siê niskim poziomem aktywnoœci obywa-
telskiej) wybrano wariant, w którym wskaŸnikiem rozwoju jest doinwestowa-
nie infrastruktury, co w wiêkszym stopniu przypomina paradygmat moderni-
zacyjny ni¿ nowy typ idealny europejskiej wsi. Ich spo³eczno-gospodarcza sy-
tuacja wymaga zast¹pienia dokumentacyjnych fikcji nowymi strategiami wy-
znaczaj¹cymi wizjê ich rozwoju, akceptowanymi zarówno przez w³adze lokal-
ne, jak i samych mieszkañców. 
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MULTIFUNCTIONAL, SUSTAINABLE AND INNOVATIVE 
DEVELOPMENT IR RURAL COMMUNES. THE IMPLEMENTATION
OF IDEAL TYPE OR APPARENT ACTION (ON THE BASIS 
OF RADOMSZCZAÑSKI POVIAT) 

Abstract. The author bringing up the research problem refers to the concept of ideal type
by M. Weber and apparent action by J. Lutyñski. She tries to answer the question whether
socio-economic development defined in strategic documents and statements of
representatives of local authorities from rural communes of the Radomszczañski poviat bears
marks of the ideal type of multifunctional, sustainable and innovative development. The
assumption is, that the strategic goals and actions envisaged for implementation in strategic
documents of rural communities only apparently are geared towards the implementation of
the principles of this development. The components of the ideal type of European rural areas
are the examples of values that are accepted but not implemented. The study results confirm
this assumption.

Key words: ideal type, apparent action, multifunctional, sustainable and innovative
development 


