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WSTĘP 

Oddajemy do rąk Czytelników publikację Konkurencyjność i usługi 

w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, która powstała jako efekt 

współpracy Katedry Ekonomiki Środowiska i Agrobiznesu Wydziału Ekono-

micznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Katedry 

Organizacji i Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersy-

tetu Szczecińskiego oraz Stowarzyszenia Naukowego Instytut Gospodarki 

i Rynku w Szczecinie.   

Wiele zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania często kojarzonych jest 

z działalnością przemysłową, usługową czy handlową. Takie słowa jak marke-

ting, przedsiębiorczość, konkurencyjność, innowacje, jakość, outsourcing, kapi-

tał intelektualny na trwałe znalazły swoje miejsce również w działalności rolni-

czej. Intencją pomysłodawców niniejszej publikacji było przedstawienie zinte-

growanego podejścia do aktywności na obszarach wiejskich przez pryzmat wie-

lu dyscyplin. 

Zrównoważony rozwój państwa charakteryzuje się całościowym, syste-

mowym, otwartym, elastycznym i podmiotowym spojrzeniem na rzeczywistość. 

Stwarza on szansę dla harmonijnego współdziałania gospodarki ze środowi-

skiem przyrodniczym, zwłaszcza w okresie dynamicznych zmian, kiedy rozwój 

nie jest prostą kontynuacją teraźniejszości i obarczony jest dużym ryzykiem 

ekologicznym. Rozwój zrównoważony oparty jest na rozwoju gospodarki ryn-

kowej, twórczego i działającego demokratycznie społeczeństwa oraz jego ro-

snącej świadomości ekologicznej. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazu-

ją, że przekształcenia społeczne i gospodarcze w kierunku rozwoju zrównowa-

żonego muszą opierać się przede wszystkim na działaniu takich właśnie mecha-

nizmów. 

Interdyscyplinarność i multidyscyplinarność są nieodzownym sposobem 

podejścia do nowoczesnej nauki i współczesnej praktyki jako postulaty sku-

teczności i efektywności działania. Korzystanie z wiedzy różnych dyscyplin, 

umiejętność jej łączenia i interpretacji to wyzwanie, zarówno dla naukowców, 
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jak i praktyków zajmujących się na co dzień problemami rolnictwa, ekonomii 

czy zarządzania.  

Publikacja obejmuje artykuły kilkudziesięciu Autorów, reprezentujących 

nie tylko różne środowiska geograficzne, ale przede wszystkim różne dziedziny 

i dyscypliny naukowe, którzy podzielili się z Czytelnikami swoją wiedzą i do-

świadczeniem. Jesteśmy przekonani, że Czytelnik otrzymuje dużą porcję dobrej 

wiedzy merytorycznej.  

Wojciech Downar, Bartosz Mickiewicz 
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MAREK ANGOWSKI 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

DZIAŁANIA SAMORZĄDÓW W ZAKRESIE WSPIERANIA 

ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZWIĄZANEJ 

Z TURYSTYKĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH 

W artykule podjęto próbę analizy i oceny roli władz samorządowych, 

zwłaszcza urzędów gmin w aktywizacji przedsiębiorczości gospodarczej zwią-

zanej z turystyką na podległych im terenach. Przedmiotem badań i analiz były 

przede wszystkim potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców związane ze wspie-

raniem przez urzędy gmin lokalnej przedsiębiorczości oraz ocena przez przed-

siębiorców dotychczasowych działań gmin w tym zakresie. 

Zaprezentowane wyniki są częścią szerszego badania otoczenia sektora 

małej i średniej przedsiębiorczości w województwie lubelskim, ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów wiejskich. 

Wprowadzenie 

Rozwój lokalny to proces, którego głównym zadaniem jest podnoszenie 

konkurencyjności danego regionu i wyrównywanie dysproporcji rozwojowych 

między regionami. Wzrost konkurencyjności regionu wpływa na poprawę jako-

ści życia mieszkańców, tworzy nową społeczność oraz pobudza postęp gospo-

darczy. Cele te władze samorządowe mogą osiągać przez: efektywne wykorzy-

stanie lokalnych zasobów; popularyzowanie wszelkich przejawów przedsiębior-

czości, a zwłaszcza działań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy; 

wskazywanie obszarów działań gospodarczych pożądanych z punktu widzenia 
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gospodarki lokalnej; promowanie walorów gminy na zewnątrz w celu przycią-

gania zagranicznych i krajowych inwestorów oraz efektywne zarządzanie do-

chodami publicznymi i wreszcie wspieranie sektora prywatnego, szczególnie 

małej i średniej przedsiębiorczości
1
. MSP zajmują kluczową pozycję w polityce 

regionalnej i w związku z tym często określane są mianem  „motoru” rozwoju 

gospodarczego, kreując nowe miejsca pracy, tworząc PKB, zasilając lokalne 

budżety, zaspokajając potrzeby lokalnego rynku, absorbując lokalne zasoby, 

wprowadzając innowacje oraz umożliwiając lokalnej gospodarce efektywniej-

sze dostosowanie się do zmian społeczno-gospodarczych
2
. 

Władze samorządowe dysponują licznymi instrumentami oddziaływania 

na rozwój gospodarczy. Faktyczna działalność tych władz natomiast jest zwykle 

uzależniona od ich lokalnych możliwości (zasobów naturalnych, kapitałowych, 

ludzkich, itp.) oraz od konkretnych ludzi pełniących określone funkcje w samo-

rządach (decydentów i wykonawców), ich poglądów, aktywności i sposobu ro-

zumienia celu działania
3
. 

Istnieje więc uzasadniona potrzeba stworzenia całego systemu wspierania 

rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości na danym terenie, również tej zwią-

zanej z turystyką. Konieczne jest aktywne działanie władz lokalnych w rozwi-

janiu i promowaniu sektora MSP działającego w tej dziedzinie. 

Lokalny rozwój gospodarczy jest szczególnie ważny na obszarach wiej-

skich, gdzie zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy borykają się z proble-

mami typowymi dla obszarów peryferyjnych, takimi jak: słaba infrastruktura 

techniczna, społeczna i biznesowa, niskie dochody mieszkańców i związana 

z nimi mała siła nabywcza, niski poziom kwalifikacji siły roboczej, duże bezro-

bocie, znaczny udział tradycyjnego rolnictwa w lokalnej gospodarce, bierne 

i mało przedsiębiorcze postawy mieszkańców. Przeciwdziałaniu tym zjawiskom 

może pomóc między innymi pobudzanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

                                                           
1  M. Angowski, Ocena działalności władz samorządowych z zakresie wspierania rozwoju lo-

kalnej przedsiębiorczości, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2008, nr 3 (1203), s. 364; Aktywiza-

cja wiejskich obszarów problemowych, red. M. Kłodziński, W. Dzuna, IRWiR PAN, Warszawa 

2003, s. 154. 
2  Finansowanie MŚP ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyj-

ność przedsiębiorstw, red. E. Latoszek, SGH, Warszawa 2008, s. 103; Małe i średnie przedsię-

biorstwa w gospodarce regionu, red., M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 239; K. Wach, Re-

gionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 

2008, s. 7. 
3  M. Angowski, Wpływ otoczenia na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw na 

obszarach wiejskich, WAR, Lublin 2005, s. 250. 
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przyjmującej postać małych i średnich przedsiębiorstw
4
. Małe i średnie przed-

siębiorstwa to jeden ze sposobów. Drugi kierunek to pobudzanie aktywności 

pozarolniczej wśród funkcjonujących na danym terenie gospodarstw rolniczych, 

czyli różnicowanie źródeł dochodów mieszkańców wsi. Wyrazem takiej przed-

siębiorczości wśród rolników jest między innymi agroturystyka. 

1. Wyniki badań 

Prezentowane w artykule wyniki badań są efektem badań ankietowych 

przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i rolników na temat uwarunkowań 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przed-

siębiorczości pozarolniczej. Badania zostały przeprowadzone w gminach wiej-

skich i miejsko-wiejskich województwa lubelskiego w 2010 roku. Do artykułu 

wybrano odpowiedzi 87 przedsiębiorców deklarujących branżę turystyczną jako 

kluczowy obszar swojego zainteresowania oraz 53 gospodarstwa, które prowa-

dziły działalność agroturystyczną. Wśród przedsiębiorstw znalazły się mikro 

i małe przedsiębiorstwa, takie jak restauracje, bary, motele, hotele oraz firmy 

transportowe.  

Postawą każdej strategii działania przedsiębiorstwa jest właściwie prze-

prowadzona analiza uwarunkowań otoczenia. Rysunki 1, 2, 3 prezentują oceny 

wpływu poszczególnych wymiarów otoczenia dokonane przez przedsiębiorców 

i rolników zajmujących się agroturystyką. Analiza ta dotyczy makrootoczenia, 

elementów otoczenia lokalnego oraz odniesienie własnej pozycji rynkowej do 

działającej na danym rynku konkurencji. Kolejne rysunki prezentują wpływ 

władz gminnych na rozwój lokalnej przedsiębiorczości a w szczególności „za-

uważalność” i wykorzystanie pomocy, rodzaje pomocy, z której korzystali oraz 

czego oczekują badane podmioty w przyszłości. 

W analizie wpływów warunków makrootoczenia (rys. 1) widać, że lepiej 

te warunki postrzegają rolnicy zajmujący się agroturystyką (średnia 3,30) niż 

przedsiębiorcy (średnia 2,88). Największe różnice widać w ocenach czynników 

demograficznych, ekonomicznych, sieci zaopatrzeniowej, działaniach konku-

rencji i wielkości rynku.  

                                                           
4  Tamże, s. 34. 
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Rys. 1. Ocena uwarunkowań makrootoczenia badanych przedsiębiorców  

(skala 1 – czynniki bardzo niesprzyjające; 5 – czynniki bardzo sprzyjające) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kolejna ocena lokalnych przedsiębiorców odnosiła się do lokalnych aspek-

tów otoczenia badanych podmiotów.  
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Rys. 2. Ocena lokalnych uwarunkowań otoczenia 

(skala 1 – czynniki bardzo niesprzyjające; 5 – czynniki bardzo sprzyjające) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

W większości przedsiębiorstwa i rolnicy podobnie postrzegali wpływ tych 

czynników na ich funkcjonowanie (średnie odpowiednio 3,70 – MSP ; 3,33 – 

rolnicy). Różnice można jednak zaobserwować w przypadku szczegółowej oce-

ny takich czynników jak lokalizacja względem miast, infrastruktura drogowa, 

dochody mieszkańców i kwalifikacja miejscowej siły roboczej. 

Na podstawie analizy wpływu czynników otoczenia i związanych z nimi 

wymagań rynkowych, przedsiębiorcy i rolnicy dokonali oceny własnych działań 

i zasobów. Na rysunku 3 zaprezentowano ocenę własnych przewag konkuren-

cyjnych dokonaną przez respondentów. 
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Rys. 3. Ocena pozycji konkurencyjne badanych przedsiębiorców 

(skala 1 – zdecydowana słabość; 5 – zdecydowany atut) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Przedsiębiorcy za główne swoje atuty uważali niskie koszty produk-

cji/usług i konkurencyjność (unikalność) własnych produktów. Za słabą stronę 

uznali przede wszystkim niedostateczne badania marketingowe. Rolnicy pro-

wadzący działalność agroturystyczną natomiast do swoich atutów zaliczali wy-

soki udział w lokalnym rynku, atrakcyjne ceny oraz sprawną organizację i za-

rządzanie gospodarstwem. 

Jednym z kluczowych podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa, zwłaszcza 

w ujęciu lokalnym, są władze samorządowe, a zwłaszcza władze gminne. Ba-

dani przedsiębiorcy zauważają pomoc gminy w rozwoju lokalnej przedsiębior-

czości, jednak w ocenach respondentów w większym stopniu dotyczy ona agro-

turystyki (rys. 4). Jest to wynik między innymi licznych programów przezna-

czonych dla obszarów wiejskich związanych z wielofunkcyjnym rozwojem wsi 

i rolnictwa, jak i programów przeznaczonych na rozwój społeczno-kulturowy 

czy środowiskowy, co zdecydowanie sprzyja rozwojowi działalności agrotury-

stycznej. 
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Rys. 4. Wiedza przedsiębiorców na temat pomocy realizowanej przez władze gminy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Konsekwencją wiedzy na temat pomocy oferowanej przez władze gminy 

jest stopień wykorzystania tej pomocy. Większa liczba programów i łatwiejszy 

do nich dostęp powodują, że to gospodarstwa agroturystyczne są głównymi be-

neficjentami. 
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Rys. 5. Wykorzystanie pomocy oferowanej przez władze gminy 

Źródło:  Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

W kolejnej części badania przedsiębiorcy i rolnicy proszeni byli o wskaza-

nie rodzajów pomocy oferowanej przez gminy z jakiej korzystali w ostatnim 

roku. Pomoc dotyczyła głównie wsparcia gminy w zakresie rozbudowy lokalnej 

infrastruktury technicznej (m.in. lokalna sieć drogowa), jak również działania 

gmin w zakresie budowy ścieżek rowerowych czy udostępniania Internetu. Go-

spodarstwa agroturystyczne zwracały uwagę na otrzymaną pomoc finansową 

w postaci obniżania lub odraczania podatku rolnego, a także pomoc gminy 

w staraniach o kredyty i pożyczki (gmina poręczała za podmioty starające się 

o środki ze specjalnych linii kredytowych i pożyczkowych). 
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Rys. 6. Rodzaje pomocy realizowanej przez władze gminy z jakiej korzystali przedsię-

biorcy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kolejnym problemem była próba zidentyfikowania potrzeb w zakresie 

oczekiwanej pomocy. Analiza rysunku 7 wskazuje, że wśród gospodarstw pro-

wadzących działalność agroturystyczną można zauważyć duże zainteresowanie 

pomocą w dostępie do środków z programów pomocowych UE, jak również 

szkoleń i doradztwa z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.  

Przedsiębiorcy głównie jednak oczekują zmniejszenia obciążeń finanso-

wych w postaci obniżenia podatków. Pojawia się tu jednak duży problem zwią-

zany z ograniczonymi możliwościami gminy w tym zakresie. 
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Rys. 7. Kierunki pomocy jakiej oczekują przedsiębiorcy od władz gminy 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podsumowując pomoc władz lokalnych w zakresie wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości, przedsiębiorcy i rolnicy ocenili całość działań gminy, władz 

powiatowych i władz wojewódzkich. Jak widać na rysunku 8, działania te wy-

żej oceniają gospodarstwa agroturystyczne. 
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Rys. 8. Ocena przedsiębiorców na temat działań władz lokalnych i regionalnych 

(skala 1 – bardzo niesprzyjające; 5 – bardzo sprzyjające) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Podsumowanie 

Analiza odpowiedzi uzyskanych w badaniach ankietowych przeprowadzo-

nych wśród małych przedsiębiorstw działających w branży turystycznej oraz 

gospodarstw prowadzących działalność agroturystyczną pozwala na sformuło-

wanie następującego wniosku, że gospodarstwa agroturystyczne lepiej postrze-

gają otaczającą ich rzeczywistość rynkową oraz działania władz samorządo-

wych. Sytuacja taka wynika z następujących czynników: 

– respondenci prowadzący gospodarstwa agroturystyczne w porów-

naniu do właścicieli małych firm charakteryzują się znacznie więk-

szą przedsiębiorczością i innowacyjnością, co przekłada się na ich 

większą aktywność w poszukiwaniu i wykorzystywaniu pomocy, 

– uprzywilejowana pozycja gospodarstw agroturystycznych wynika 

z tego, że obecnie realizowanych jest wiele różnego rodzaju pro-

gramów pomocowych przeznaczonych bezpośrednio (np. na rozpo-
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częcie działalności lub modernizację gospodarstwa) lub pośrednio 

(np. ochrona dziedzictwa kulturowego) na wspieranie agroturysty-

ki. 

Powodów stosunkowo mało efektywnej współpracy władz samorządo-

wych z lokalnymi przedsiębiorcami jest kilka, a główny związany jest z bra-

kiem skutecznej komunikacji między urzędem a przedsiębiorcą. Przedsiębiorcy 

nie znają swoich praw, natomiast bardzo dobrze znają swoje obowiązki, szcze-

gólnie te związane z płaceniem podatków i przestrzeganiem licznych przepi-

sów. Urzędy poza deklaracjami i „uwzględnianiem” przedsiębiorczości w stra-

tegiach rozwojowych regionu nie mają tak naprawdę nic do zaoferowania. Wła-

dze lokalne wprawdzie mają ograniczone możliwości finansowe, które przezna-

czają na bieżącą działalność (głównie socjalno-oświatową) i mają duże proble-

my z wygospodarowaniem środków na perspektywiczne działania związane 

z pobudzaniem i wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości, ale nie wszystkie 

działania proprzedsiębiorcze związane są z dużymi inwestycjami. Badani 

przedsiębiorcy często wskazują na bardzo proste rozwiązania dotyczące miedzy 

innymi usprawnienia funkcjonowania urzędu, przyspieszenia załatwiania spraw, 

podniesienia kwalifikacji urzędników, poprawienie spójności planów zagospo-

darowania terenu czy też na potrzebę równego traktowania wszystkich przed-

siębiorców, np. w przyznawaniu ulg i zwolnień podatkowych oraz w rozstrzy-

ganiu przetargów publicznych.  

Szczególnie ważna wydaje się pomoc przedsiębiorcom działającym 

w branży turystycznej, ponieważ nie tylko przyczyniają się do bezpośredniego 

zwiększania wpływów do budżetu, ale również, korzystając z innych sektorów, 

pobudzają całą lokalną gospodarkę i promują region na zewnątrz jako atrakcyj-

ne miejsce do zwiedzania czy odpoczynku oraz jako atrakcyjne miejsce do in-

westycji. 
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LOCAL GOVERNMENTS ACTIONS TO SUPPORT THE LOCAL 

ENTERPRISE DEVELOPMENT RELATED TO TOURISM IN RURAL AREAS 

Summary  

In the present study was an attempt to analyze and assess the role of local authori-

ties, especially municipal offices in the activation of tourism business on their munici-

pality region. The research primarily focused on the needs and expectations of entrepre-

neurs linked to the promotion of local entrepreneurship by municipal offices and the 

evaluation of existing activities by business communities in the studied area. Posted in 

the development of research results are part of a broader research environment of small 

and medium enterprises operating in Lublin province, with particular focus on rural 

areas. 

Translated by Marek Angowski  
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Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

INNOWACYJNE USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORSTW ŚWIADCZONE 

W RAMACH SIECI KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG 

Wprowadzenie 

Problematyka innowacyjności jest coraz częściej poruszana w kontekście 

szansy na rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych kraju. Należy 

podkreślić, że fundamentem trwałego rozwoju gospodarek i budowania prze-

wagi konkurencyjnej jest innowacyjność przedsiębiorstw. Wprowadzenie inno-

wacyjnych rozwiązań w firmie ma istotny wpływ na poprawę jej pozycji konku-

rencyjnej i zdolności utrzymania się na rynku. Działalność innowacyjna przed-

siębiorstw jest zatem bardzo ważna, zwłaszcza w czasie spowolnienia gospo-

darczego, czy kryzysu.  

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a tym samym polskiej gospodar-

ki znacząco różni się od poziomów notowanych w większości krajów UE. Wy-

maga ona utrzymywania efektywnego systemu wsparcia przez prowadzenie 

specjalistycznego doradztwa w tym zakresie. Wsparciem w rozwoju przedsię-

biorczości i innowacyjności przedsiębiorstw jest m.in. działalność instytucji 

otoczenia biznesu (IOB). Instytucje otoczenia biznesu zarejestrowane w Krajo-

wym Systemie Usług zapewniają przedsiębiorcom na terenie całego kraju do-

stęp do kompleksowych, wysokiej jakości usług biznesowych, niezbędnych 

z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. Celem artykułu jest 

przedstawienie znaczenia Krajowego Systemu Usług (KSU) we wspieraniu 
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działalności innowacyjnej sektora MSP. W artykule omówiono rodzaje usług 

świadczonych przez KSU, które niejednokrotnie ułatwiają polskim firmom uzy-

skanie przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowym i zagranicznym.  

1. Pojęcie innowacji i innowacyjności 

Poziom innowacyjności przedsiębiorstw w dużej mierze decyduje o kie-

runkach i tempie rozwoju gospodarczego. Jest to zagadnienie bardzo istotne 

zwłaszcza ze względu na obecną sytuację stanu innowacyjności MSP w Polsce.  

Innowacyjność jest cechą podmiotów gospodarczych lub gospodarek, 

oznaczającą zdolność do tworzenia i wdrażania innowacji, jak również ich ab-

sorpcji
1
. Innowacja natomiast polega na wdrożeniu nowego lub znacząco udo-

skonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marke-

tingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organiza-

cji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem
2
. Istotną, wspólną cechą innowa-

cji jest fakt jej wdrożenia. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest 

to, aby produkt, proces, metoda marketingowa lub organizacyjna były nowe 

(lub znacząco udoskonalone) dla firmy. Mogą to być produkty, procesy i meto-

dy opracowane po raz pierwszy przez daną firmę lub te, które są nowe dla danej 

firmy, ale zostały przyswojone od innych firm
3
.  

                                                           
1  Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 

2008, s. 150. 
2  Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 

III, OECD i Eurostat, Warszawa 2008, s. 48. 
3  Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia…, s. 48. 
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Rys. 1. Przedsiębiorstwa, które w latach 2007–2009 wprowadziły innowacje produk-

towe i/lub procesowe według klas wielkości, w % ogółu przedsiębiorstw 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z raportu D. Rozkrut, 2010, Działal-

ność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009, GUS, Warszawa 2010, 

s.11. 

Do określania stanu innowacyjności można stosować dwa rodzaje wskaź-

ników
4
: 

– odnoszące się do procesów innowacyjnych zachodzących 

w przedsiębiorstwach i charakteryzujące działalność innowacyjną 

oraz jej efekty, 

– odnoszące się do procesów innowacyjnych w otoczeniu przedsię-

biorstw. 

Polska ma jedną z ostatnich pozycji, z krajów UE-27 w rankingu udziału 

przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną, w ogólnej liczbie firm, 

w przemyśle. Według danych Eurostatu za lata 2006–2008, wskaźnik ten 

                                                           
4  A. Biernat-Jarka, E. Grzymska, Wprowadzanie innowacji w sektorze MSP na przykładzie 

przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, w: Roczniki Naukowe 2008, red. 

B. Klepacki, seria Wieś Jutra, Lublin, s. 35. 
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utrzymywał się na poziomie 22%, co jest wartością kilkakrotnie niższą niż w 

krajach z czołówki rankingu
5
. Polska jest natomiast ostatnia w rankingu małych 

przedsiębiorstw, zatrudniających od 10–49 pracowników.  

2. Znaczenie krajowego systemu usług w rozwoju innowacyjności przed-

siębiorstw 

Krajowy System Usług (KSU) to system grup usługodawców, organizacji 

wyspecjalizowanych w świadczeniu usług biznesowych dla przedsiębiorstw 

i osób podejmujących działalność gospodarczą
6
. Krajowy System Usług (KSU) 

jest siecią ponad 200 podmiotów z terenu całej Polski, której misją jest rozwój 

przedsiębiorczości przez zapewnienie najwyższej jakości usług w kluczowych 

obszarach wymagających wsparcia państwa. KSU powstał w październiku 1996 

r. z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przed-

siębiorstw (obecnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). W rejestrze 

KSU znajdują się podmioty, które
7
: 

– zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, 

informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym 

i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność 

gospodarczą, 

– nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z za-

daniami realizowanymi przez Agencję
8
. 

Ośrodki KSU świadczą usługi dla mikro, małych i średnich przedsię-

biorstw oraz osób podejmujących działalność gospodarczą, do których na rynku 

mają utrudniony dostęp ze względu na ich cenę rynkową oraz niedostosowanie 

oferty tych usług do specyfiki małych firm. Usługi świadczone są według okre-

ślonego standardu, który jest monitorowany przez PARP. Standard określa spo-

sób świadczenia usługi, jej zakres oraz rezultat a także zapewnia wysoką jakość 

świadczonych usług, w związku z koniecznością przeprowadzenia diagnozy po-

                                                           
5  Innowacyjność 2010, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2010, s. 10. 
6  A. Forin, Przedsiębiorco! Skorzystaj!, PARP, Warszawa 2011, s. 8. 
7  Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP (DzU 109, poz. 1158 ze zm.), § 6. 
8  Szczegółowe wymagania wobec podmiotów znajdujących się w rejestrze oraz standardy 

świadczenia usług KSU określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 stycznia 2005 r. 

w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (DzU 2005, nr 27, 

poz. 221 z późn. zm.).  



24 Agnieszka Biernat-Jarka, Ewa Planutis 

 

trzeb klienta i właściwy dobór zakresu usługi. Ośrodki KSU świadczą zarówno 

usługi systemowe jak i pilotażowe, które po przetestowaniu w przypadku ich 

skuteczności i zainteresowania ze strony przedsiębiorców zostają włączone do 

oferty usług systemowych. Usługi są świadczone bezpłatnie lub za częściową 

odpłatnością, dzięki dofinansowaniu ze środków publicznych.  

Podmioty zarejestrowane w KSU, wyspecjalizowane w doradztwie proin-

nowacyjnym, skupione są w Krajowej Sieci Innowacji KSU. Zadaniem Krajo-

wej Sieci Innowacji KSU jest wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań techno-

logicznych, które ułatwiają polskim firmom uzyskanie przewagi konkurencyjnej 

na rynkach krajowym i zagranicznych. 

W ramach KSU świadczone są następujące usługi systemowe
9
: 

– informacyjne – dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą, 

– doradcze proinnowacyjne, 

– finansowe – udzielanie pożyczek, 

– finansowe – udzielanie poręczeń na kredyty i pożyczki. 

Dodatkowo prowadzone są pilotaże nowych usług: optymalizacji kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej i doradztwa w zakresie ochrony środo-

wiska. Planowane jest również wprowadzenie i testowanie usługi pilotażowej 

w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców. Usłu-

gi pilotażowe są usługami innowacyjnymi, niedostępnymi w testowanej formie 

(o określonym standardzie) na rynku. Ofertę usług KSU można zatem podzielić 

na usługi innowacyjne oraz usługi mające na celu rozwój innowacyjności 

przedsiębiorstw. Do pierwszej grupy należą usługi pilotażowe, natomiast do 

drugiej – proinnowacyjne.  

Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw to pierwsza z trzech usług 

pilotażowych testowanych przez PARP. Usługa składa się z wielu działań, po-

dzielonych na dwa zasadnicze etapy
10

: 

– przeprowadzenie audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie 

oraz opracowanie Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia 

Działalności Gospodarczej, 

                                                           
9  A. Forin, Partner przedsiębiorcy, Ogólnopolski Informator Krajowego Systemu Usług 

(KSU), PARP, Warszawa 2011, s. 7. 
10  Materiały wewnętrzne PARP. 



 Innowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone w ramach… 25 

 

– wsparcie doradcze w procesie wdrażania rekomendacji wynikają-

cych ze Strategii Optymalizacji Kosztów Prowadzenia Działalności 

Gospodarczej. 

Usługa doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów w ramach audytu za-

rządzania finansami w przedsiębiorstwie pozwalała na kompleksową analizę sy-

tuacji finansowej, majątkowej, rynkowej, podatkowej i prawnej firmy. Celem 

świadczenia usługi była poprawa efektywności funkcjonowania podmiotów go-

spodarczych.  

W ramach I edycji programu podpisano umowy z pięcioma podmiotami 

wsparcia na łączną kwotę ponad 2 mln zł. Dzięki temu firmy z sektora MSP 

mogły bezpłatnie skorzystać z usług optymalizacji kosztów prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej. Usługi realizowano od czerwca 2010 r. do lipca 2011 r. 

W tym czasie podmioty wsparcia łącznie zrealizowały 53 usługi dla MSP. 

Średni koszt usługi wyniósł ok. 36 tys. zł
 11

. 

Kolejna usługa w zakresie ochrony środowiska realizowana była od 

1 kwietnia 2011 r. i składała się z dwóch niezależnych części – kompleksowego 

audytu środowiskowego i specjalistycznego szkolenia na temat rozliczania tzw. 

opłat środowiskowych. Audyt środowiskowy dotyczył aspektów takich jak: 

wymagania prawne, gospodarka odpadami, emisja powietrza, gospodarka wod-

no-ściekowa, recykling oraz odzysk opakowań i produktów. Audyt kończył się 

raportem, w którym znajdowała się analiza braków w audytowanych obszarach, 

wskazania dotyczące sposobu uregulowania stanu formalno-prawnego oraz in-

formacja na temat kar, jakie mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę w przy-

padku kontroli, jeżeli nadal będzie prowadził działalność niezgodną z przepisa-

mi środowiskowymi. Przedsiębiorca mógł również skorzystać z drugiego etapu 

wdrożenia rekomendacji zawartych w raporcie z audytu przy wsparciu do-

świadczonych konsultantów.  

Przedsiębiorca lub jego pracownik mógł również skorzystać ze szkolenia 

z zakresu opłat środowiskowych. Podczas szkolenia uczestnicy korzystali 

z oprogramowania, które umożliwiało obliczanie takich opłat, a także przygo-

towanie wymaganych prawem sprawozdań dla urzędów marszałkowskich oraz 

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Po przeszkoleniu takie 

oprogramowanie było bezpłatnie przekazywane przedsiębiorcy. 

                                                           
11  Materiały wewnętrzne PARP. 
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Z usługi doradczej w zakresie ochrony środowiska do dnia 31 października 

2011 r. skorzystało 133 przedsiębiorców (w tym z obu komponentów – 91), 

a z usługi szkoleniowej – 85
12

.  

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wdraża także nową usługę pi-

lotażową w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsię-

biorstw. Usługę można podzielić na dwie zasadnicze części – komponenty, 

pierwszy z nich obejmuje diagnozę potrzeb i możliwości finansowych klienta 

oraz wsparcie doradcze przy ubieganiu się o wybrany sposób finansowania, 

w tym przygotowanie wniosku o uzyskanie finansowania oraz biznesplanu 

przedsięwzięcia. Następnie, w ramach tego komponentu klient może korzystać 

z asysty konsultanta przy załatwianiu formalności z instytucją finansującą. Do-

radca będzie zobowiązany do wyjaśnienia postanowień umowy i udzielenia 

pomocy podczas załatwiania formalności związanych z ustanawianiem zabez-

pieczeń spłaty zobowiązania. Ostatni etap w tym komponencie obejmuje do-

radztwo przy wdrożeniu biznesplanu oraz asysta przy spłacie zaciągniętego zo-

bowiązania. Doradca będzie monitorował wdrażanie założeń opracowanego 

wcześniej biznes planu oraz doradzał w kluczowych aspektach realizacji przed-

sięwzięcia, na finansowanie którego klient otrzymał finansowanie zwrotne. Na 

drugi komponent składają się szkolenia z podstawowych pojęć ekonomicznych, 

planowania przedsięwzięcia, ubiegania się o jego dofinansowanie oraz monito-

rowania jego realizacji. 

W ramach oferty usług KSU, do 31 października 2011 r. świadczone były 

także bezpłatne usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym przez 22 pod-

mioty zarejestrowane w Krajowej Sieci Innowacji KSU. Usługi te polegały na 

przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie korzystającego z usługi
13

: 

– audytu technologicznego, polegającego na ocenie potencjału i po-

trzeb technologicznych przedsiębiorstwa, 

– transferu technologii obejmującego poprawę obowiązującego pro-

cesu technologicznego lub wdrożenie nowego procesu, produktu 

lub usługi. 

Doradztwo we wdrożeniu technologii polegało na wyszukaniu właściwej 

technologii dla zainteresowanego przedsiębiorstwa na rynku, udział w negocja-

                                                           
12  Materiały wewnętrzne PARP. 
13  Tamże. 
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cjach z dostawcą danej technologii oraz doradztwo prawne i techniczne podczas 

zawierania umowy pomiędzy dostawcą a odbiorcą technologii. 

Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji zrealizowały łącznie 1554 audyty tech-

nologiczne oraz 354 transfery technologii dla 1620 przedsiębiorców. Warto do-

dać, że według danych GUS, w 2009 r. polskie przedsiębiorstwa zakupiły 463 

licencje oraz 363 wyniki badań B + R. Dla porównania w ramach projektu zre-

alizowano średniorocznie 140 transferów technologii. Maksymalny koszt wy-

świadczenia usługi proinnowacyjnej wynosił odpowiednio do 3,5 tys. zł za au-

dyt technologiczny i do 35 tys. zł za sfinalizowany transfer technologii. W ra-

mach projektu wydatkowano ponad 16,5 mln zł na świadczenie usług proinno-

wacyjnych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji, z czego prawie 5,3 mln zł 

na świadczenie usługi audytu oraz 11,3 mln zł transferu technologii
14

.  

3. Ocena oferty usług proinnowacyjnych świadczonych przez KSU 

Ocena usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym została przepro-

wadzona w 2010 r. w badaniu dotyczącym rynku wybranych usług wspierają-

cych rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Badanie przepro-

wadzone metodą CAPI obejmowało 1100 przedsiębiorców z sektora MSP
15

.  

Z badania wynika, że 22,5% MSP w okresie ostatnich 12 miesięcy ponio-

sło wydatki na wprowadzenie innowacji, a innowacyjność przejawia się głów-

nie w adaptacji lub kopiowaniu sprawdzonych w krajach wyżej rozwiniętych 

technologii. W ostatnich trzech latach był to głównie zakup maszyn i urządzeń 

(90%). W przypadku klientów usług doradczych, wydatki na innowacje ponio-

sło ponad 90% firm. Po usługi proinnowacyjne sięgają zatem głównie firmy in-

nowacyjne, o wysokiej pozycji konkurencyjnej. Popyt na tego rodzaju usługi 

jest mały, tylko ok. 8,5% przedsiębiorstw w ostatnich trzech latach skorzystało 

z usług doradczych, dotyczących transferu technologii. Główną barierą w ko-

rzystaniu z proinnowacyjnych usług doradczych była bariera świadomościowa, 

wyrażana jako brak zapotrzebowania na usługi tego typu (75,3% przedsię-

biorstw).  

                                                           
14  Tamże. 
15  Raport Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowa-

cyjności w Polsce przeprowadzone przez konsorcjum PSDB Sp. z o.o., ASM – Centrum Badań 

i Analiz Rynku Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. w 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwo-

ju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 5. 
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Zadowolenie z jakości wyświadczonej usługi proinnowacyjnej zadeklaro-

wało około 60% klientów. Największe zastrzeżenia budził brak elastyczności 

w kształtowaniu zakresu usługi, czyli w rzeczywistości niedostosowanie usługi 

do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa (10,7% klientów). Elastyczność do-

tycząca wyboru zakresu usługi była zmianą, którą postulowali przedsiębiorcy. 

Około 27% klientów uzyskało realną korzyść z wyświadczonej usługi, jej brak 

zadeklarowało 29%, natomiast 35% klientów zrealizowało zakładane cele zwią-

zane ze zrealizowaną usługą doradczą
16

.  

Około 30% klientów, jak pokazały badania, nie było skłonnych ponosić 

żadnych kosztów usługi doradczej, prawie połowa zapytanych o gotowość do 

poniesienia częściowej odpłatności złożyła taką deklarację. Przedsiębiorcy 

chcieliby skorzystać z pomocy we wdrażaniu nowych produktów lub usług 

(29,8%), audytu technologicznego (29,8%), pomocy we wdrażaniu rozwiązań 

organizacyjnych (29,6%), przygotowania oferty technologii (24,9%) i przygo-

towania zapytania o technologię (22,1%)
17

. Z badania wynika, że w kolejnych 

trzech latach dominujący będzie poziomy transfer technologii między sprze-

dawcą technologii (know-how, maszyn i urządzeń) a klientem. Według przed-

siębiorców transfer pionowy będzie miał marginalne znaczenie.  

Podsumowanie 

Znaczenie instytucjonalnego otoczenia biznesu odgrywa coraz większą ro-

lę w gospodarce. Skuteczność i efektywność świadczonych usług doradczych 

w ramach sieci Krajowego Systemu Usług jest cyklicznie badana przez PARP 

w celu dopasowania oferty usług do potrzeb przedsiębiorców. Korzyści z funk-

cjonowania sieci KSU to przede wszystkim ułatwienie przedsiębiorcom dostępu 

do wysokiej jakości, bezpłatnych lub dofinansowanych specjalistycznych usług 

doradczych niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowa-

cyjnej.  

                                                           
16  Tamże, s. 10. 
17  Tamżę, s. 11, 74. 
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THE INNOVATIVE SERVICES FOR ETREPRENEURS PROVIDED BY THE 

NETWORK OF NATIONAL SYSTEM OF SERVICES 

Summary 

The article presents the types, effects and importance of innovative services for 

the entrepreneurs rendered by the Institutions of business environment within the Na-

tional System of Services. The article presents definitions of innovation and innovative 

activity, and describes the state of innovation in small and medium size enterprises in 

Poland. The study also presents responsibilities of Institutions of business environment 

and their importance in the development and innovativeness of entrepreneurs.  

Translated by Ewa Planutis  
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AGNIESZKA BRELIK 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

MAŁGORZATA BOGUSZ 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH Z UE PRZEZ 

WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Unia Europejska jest jednym z największych producentów rolnych na 

świecie, a przychody z produkcji żywności to jedna z podstawowych pozycji 

w budżetach państw członkowskich
1
. Obszary wiejskie zamieszkuje ponad 55% 

ludności, a zajmują one prawie 90% powierzchni UE. Z uwagi na rolę rolnictwa 

w Unii Europejskiej jest to obszar szczególnej ochrony wpierany w ramach 

Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), realizowanej w ramach dwóch filarów. 

Pierwszy z nich obejmuje wspieranie sektora rolnego przez płatności bezpo-

średnie i rynkowe; drugi, tzw. instrumenty towarzyszące WPR zawarte obecnie 

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007–2013).  

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej rolnicy i mieszkańcy terenów wiej-

skich korzystają ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Wykorzystanie 

wsparcia finansowego jest zróżnicowane w kraju i zależy od wielu uwarunko-

                                                           
1  Szerzej na ten temat piszą A. Czyżewski, A. Poczta-Wajda, A. Sapa, Przepływy finansowe 

między Polską a Unią Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na tle wyników ekonomicz-

nych rolnictwa, „Wieś i Rolnictwo” 2010, nr 2 (147), s. 109–122; A. P. Wiatrak, Analiza kierun-

ków rozwoju obszarów wiejskich w UE oraz uwarunkowań ich zmian. Agroekonomia w warun-

kach rynkowych. Problemy i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-

niu, Zeszyty Naukowe nr 150, Poznań 2010, s.160–175. 



32 Agnieszka Brelik, Małgorzata Bogusz 

 

wań. Ze względu na fakt, że głównym czynnikiem mobilizującym do podejmo-

wania działalności pozarolniczej, w tym również turystycznej, jest zdobycie do-

datkowych dochodów, kompensujących niedostatecznie wpływy pieniężne 

z produkcji rolniczej, autorzy podjeli próbę identyfikacji wykorzystania środ-

ków pomocowych z UE przez właścicieli gospodarstw rolnych prowadzących 

działalność agroturystyczną w województwie zachodniopomorskim.  

1. Środki pomocowe Unii Europejskiej 

Agroturystyka traktowana jest jako działalność turystyczna funkcjonująca 

przy gospodarstwach rolnych
2
. Z jej rozwojem łączy się nie tylko tworzenie 

oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej i społecznej na wsi, które po-

woduje zmniejszenie izolacji ludności wiejskiej, czyniąc tę społeczność bardziej 

postępową, nowoczesną i otwartą
3
. Z rozwojem agroturystyki wiąże się również 

rozwiązanie, przynajmniej częściowo, podstawowych kwestii trapiących współ-

czesne rolnictwo i gospodarstwa rolne, w szczególności poprawienie sytuacji 

dochodowej
4
. 

Jak wynika z badań budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych 

przez GUS w 2005 r., różnice w poziomie uzyskiwanych dochodów w gospo-

darstwach domowych osób utrzymujących się z pracy w gospodarstwie rolnym 

i osób utrzymujących się z pracy najemnej są znaczące. W gospodarstwach rol-

ników dochód na osobę jest niższy o ok. 20%. 

Najpowszechniej występującą formą działalności gospodarczej na obsza-

rach wiejskich w Polsce jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych o po-

wierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych wynosiła 1786,7 tys., w tym 

1782,3 tys. stanowiły gospodarstwa indywidualne. Biorąc pod uwagę prowa-

dzenie działalności rolniczej w 2005 r. 2 476 474 gospodarstw prowadziło dzia-

łalność rolniczą w tym 1708,1 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 

1 ha użytków rolnych. 

                                                           
2  Według GUS za gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo o powierzchni użytków rol-

nych od 0,1(ha) oraz gospodarstwo rolne osoby nieposiadającej UR lub posiadającej UR o po-

wierzchni mniejszej niż 0,1 ha, które ma co najmniej: 1 sztuk bydła lub (i) 5 sztuk trzody chlew-

nej albo 1 lochę lub (i) 3 sztuk owiec bądź kóz (i) 1 konia lub (i) 30 sztuk drobiu lub (i) 5 sztuk 

samic zwierząt futerkowych (w tym królików) lub (i) 1 pień pszczeli; Rocznik Statystyczny 2007. 
3  M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka koszty ceny efekty, POLTEXT, Warszawa 

1997, s. 7. 
4  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006. 
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Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, objęcie polskiego rolnictwa me-

chanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i specyfika obszarów wiejskich 

województw stanowi duże wyzwanie dla rolników, dla których właściwe wyko-

rzystanie pomocy jest najważniejszą sprawą w dążeniu do dywersyfikacji dzia-

łań w gospodarstwach rolnych tego terenu i sprostaniu konkurencji na wspól-

nym rynku europejskim
5
. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (PROW 2007–

2013) jest podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, 

ekonomicznych i społecznych w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych 

w nowym okresie programowania, finansowanym z udziałem środków UE
6
. 

Inwestycje na turystykę wiejską są możliwe w ramach Osi 3 „Jakości życia na 

obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, a w szczególności 

działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
7
.  

Podstawowym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 jest realizacja koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów 

wiejskich. Zakłada ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych 

i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapew-

nieniem instrumentów na rzecz różnicowania działalności gospodarczej w celu 

pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców wsi
8
.  

Płatności w ramach stosowanego w Polsce od 2004 r. systemu jednolitej 

płatności obszarowej (SAPS) podlegają stopniowemu dochodzeniu do poziomu 

stosowanego w krajach UE-15 (tzw. zasada phasing-in). Jednocześnie, Polska 

podjęła decyzję o uzupełnianiu jednolitej płatności obszarowej krajowymi płat-

nościami uzupełniającymi (ang. Complementary National Direct Payments – 

CNDP) w maksymalnie dopuszczanej przepisami wspólnotowymi wysokości, 

tj. do poziomu 30% płatności stosowanych w krajach UE-15 na dzień 30 kwiet-

nia 2004 r.  

Poziom płatności bezpośrednich otrzymywanych przez polskich rolników, 

począwszy od roku 2004 wzrasta corocznie. W roku 2010 będzie mógł wynieść 

                                                           
5  J. Kania, M. Bogusz, Efekty pracy doradczej we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki 

Rolnej na przykładzie województwa małopolskiego, SERIA, Szczecin 2010, s. 73–78. 
6  www.arimr.gov.pl. 
7  Szczegółowo opisano instytucje i organizacje wspierające tego typu inicjatywy przez 

A.I. Balińską, I. Sikorską-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygra-

nicznych na przykładzie wybranych gmin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 44–49. 
8  Prow 2007–2013, Wyd. MRiRW, Warszawa 2007, s. 121. 
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100% poziomu wsparcia uzyskiwanego przez rolników UE-15 (70% z budżetu 

UE + 30% krajowe płatności uzupełniające)
9
. 

2. Cel, zakres i metodyka badań 

Celem artykułu jest wskazanie stopnia wykorzystania środków pomoco-

wych z UE przez właścicieli gospodarstw rolnych prowadzących działalność 

agroturystyczną w województwie zachodniopomorskim. 

Rozważania teoretyczne na temat wykorzystania funduszy unijnych na 

działalność agroturystyczną i działalność rolniczą wzbogacone zostały o wyniki 

własnych badań ankietowych. Badania przeprowadzone w 2011 r. objęły 100 

gospodarstw agroturystycznych zlokalizowanych w województwie zachodnio-

pomorskim. Dobór obiektów do badań był celowy. Gospodarstwa spełniały na-

stępujące kryteria: 

– zarejestrowanie działalności agroturystycznej w urzędzie gminy, 

– długość prowadzenia działalności agroturystycznej – min. 3 lata,  

– wartość standardowej nadwyżki bezpośredniej – min. 2 ESU.  

W badanych gospodarstwach, w działalność agroturystyczną zaangażowa-

ne były minimum dwie osoby, gospodarstwa dysponowały średnio około 7 ha 

ziemi i 13 miejscami noclegowymi.  

3. Wyniki badań  

Udział województwa zachodniopomorskiego w turystyce krajowej jest 

znaczny (19% ogółu miejsc noclegowych w kraju). Większość miejsc noclego-

wych oferowanych jest w obiektach w pasie nadmorskim, zaś mała ich liczba –

w pasie pojezierzy
10

. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku miejsc nocle-

gowych na obszarach wiejskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskazanie 

skali rozwoju tego zjawiska nie jest łatwe. Tak jak podkreślają Balińska i Sikor-

ska-Wolska: „O ile gospodarstwa agroturystyczne zaliczymy w całości do bazy 

turystyki wiejskiej, o tyle w przypadku pokoi goscinnych nie mamy informacji, 

które z nich położone są na obszarach wiejskich, a które w miastach”. Autorki 

                                                           
9  www.minrol.gov.pl (19.04.2012). 
10  Tamże, s. 82. 
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podkreślają, że jeszcze trudniej jest w przypadku hoteli czy pensjonatów, gdzie 

nie ma informacji dotyczących nie tylko położenia ale i wielkości obiektów. 

Dlatego też dane zaprezentowane przez Instytut Turystyki mają charakter czy-

sto poglądowy
11

. Poniżej przedstawiono liczbę gospodarstw agroturystycznych 

z podziałem na ofertę sezonową, całoroczną i wyżywieniową. Wyszczególniono 

również liczbę pokoi i liczbę miejsc noclegowych (tab. 1). 

Tabela 1 

Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie zachodniopomorskim  

w 2011 roku. 

Gmina 

Liczba gospodarstw 

Liczba pokoi 

Liczba 

miejsc noc-

legowych 

z ofertą 
ogółem 

sezonową całoroczną wyżywieniową 

Białogard 

 0 5 5 5 23 60 

Choszczno 

 6 19 8 25 105 377 

Drawsko Pomorskie 

 7 82 75 89 317 876 

Goleniów 

 2 14 16 16 71 191 

Gryfice 

 6 9 5 15 77 235 

Gryfino 

 4 4 4 8 31 76 

Kamień Pomorski 

 28 29 23 57 269 846 

Kołobrzeg 

 23 7 6 30 100 313 

Koszalin 

 37 46 31 83 300 760 

Łobez 

 6 11 11 17 85 250 

Myślibórz 

 4 7 9 11 51 123 

Police 

 5 3 0 8 26 78 

Pyrzyce 

 0 0 0 0 0 0 

Sławno 

 53 102 54 155 498 1936 

                                                           
11 A. I Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju…, s. 25. 
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Gmina 

Liczba gospodarstw 

Liczba pokoi 

Liczba 

miejsc noc-

legowych 

z ofertą 
ogółem 

sezonową całoroczną wyżywieniową 

Stargard Szczeciński 

 5 16 17 21 91 220 

Szczecinek 

 4 47 33 51 222 574 

Świdwin 

 0 7 7 7 30 98 

Wałcz 

Razem 3 29 0 32 103 312 

OGÓŁEM 193 437 304 630 2399 7325 

Źródło:   opracowanie własne na podstawie danych z ZODR w Barzkowicach (2011). 

Badania ankietowanych przeprowadzone wśród gospodarstw rolnych pro-

wadzących działalność agroturystyczną wskazują, że świadczeniem usług agro-

turystycznych zajmują się głównie osoby z wykształceniem zawodowym (41%) 

i średnim 27%. Wynika to z dawnej świadomości rolników, że do prowadzenia 

gospodarstwa rolnego niepotrzebne było wyższe wykształcenie. Zaś 14% osób 

z wykształceniem wyższym, to przeważnie ludzie, którzy powrócili na obszary 

wiejskie z zamiłowania do wiejskiego życia, potrzeby kontaktu z naturą. Wy-

kształceniem rolniczym charakteryzuje się tylko populacja mężczyzn. 

Głównym zainteresowaniem autorów było źródło pozyskiwania dochodów 

przez właścicieli prowadzacych działalność agroturystyczną. Ankietowani 

wskazywali na więcej niż jedno źródło dochodów w gospodarstwie. Należy 

jednak podkreślić, że aż 47,3% wskazywało na działalność agroturystyczną oraz 

33,8% na pracę w gospodarstwie rolnym, co świadczy o powiązaniu agrotury-

styki z rolnictwem.  

Rozpatrując dochody badanych gospodarstw agroturystycznych, stwier-

dzić można, że główne źródło dochodu stanowi wynajem pokoi (37,5 % docho-

dów). Drugim ważnym dochodem są dodatkowe usługi świadczone turystom 

(12,5%), wyżywienie, sprzedaż żywności lub przetworów. Duży procent –

16,7% dochodów stanowią, tzn. inne, do których zalicza się sprzedaż baraniny 

czy drobiu na potrzeby turystów, organizowanie imprez. 

Niektórzy są bardziej aktywni i poszukują jeszcze innych źródeł dochodu 

dla swojej rodziny, jak handel, działy specjalne rolnictwa (uprawa ogórka pod 

folią czy owczarstwo), przetwórstwo spożywcze dla potrzeb turystów (piecze-

nie chleba, produkcja twarogu koziego), wiklina, kowalstwo, garncarstwo, także 

powszechna ostatnimi czasy praca za granicą. 
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Pytając o źródło pochodzenia środków finansowych na rozpoczęcie dzia-

łalności agroturystycznej, tylko 8,29% ankietowanych korzystało ze środków 

pomocowych z UE na rozpoczęcie działalności. Zdecydowana większość ankie-

towanych, (68%) wskazała na własne oszczędności. Sytuacja taka wynikać mo-

gła z braku możliwości dostępu do szczegółowych informacji wśród mieszkań-

ców terenów wiejskich o zasadach korzystania z funduszy unijnych, a także 

w wyniku zaostrzonych procedur.  

Znacznie więcej (67,27%) ankietowanych skorzystało z dopłat bezpośred-

nich, 41% środków wykorzystuje się na wsparcie inwestycji związanej 

z produkcją rolniczą. Jednak środki z dopłat bezpośrednich wykorzystywane są 

także na wsparcie inwestycji związanej z agroturystyką. Porównując inwestycje, 

które już zostały wykonane z tymi, które w ciągu najbliższych lat będą realizo-

wane, można zauważyć powolną zmianę w kierunku finansowania rozwoju in-

westycji w gospodarstwie. Mimo że nadal podstawę stanowią bieżące dochody 

(u wszystkich ankietowanych) i oszczędności (u 54,5% ankietowanych), to jed-

nak dodatkowe możliwości finansowania upatrywane są coraz częściej w kapi-

tale obcym, a zwłaszcza w pomocy z zagranicy (30,5%) oraz z kredytów prefe-

rencyjnych (15%). 

Gdyby pojawiły się nowe możliwości inwestowania na rynku, 38,46% go-

spodarstw raczej zostałoby przy dotychczasowym profilu, przyglądając się jed-

nak nowym możliwościom. To niewątpliwe najbezpieczniejsze rozwiązanie, nie 

angażuje się żadnych środków, nie ma ryzyka. Ale znaczna część gospodarstw 

– 46,2% postanowiłaby rozpocząć nowe przedsięwzięcie z niewielką bądź 

znaczną częścią swego kapitału.  

Największym hamulcem rozwoju gospodarstw rodzinnych w Polsce we-

dług ankietowanych jest brak pieniędzy, pracy, funduszy na rozwój, mała do-

chodowość. Duże znaczenie ma także trudny dostęp do kredytów, ich wysokie 

oprocentowanie, skomplikowane procedury pomocowe, a także, jak twierdzą 

ankietowani, nierówne dopłaty w stosunku do „starych” członków UE, brak 

konsekwentnej polityki państwa, zły stan infrastruktury drogowej, często brak 

infrastruktury kulturowej, dyskryminacja wsi i mieszkańców wsi. 
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Podsumowanie 

Agroturystyka jest realną alternatywą, na przeludnionej dziś i bezrobotnej 

wsi, na stworzenie nowego rynku pracy i dodatkowego źródła dochodów jej 

mieszkańców oraz podniesienie ogólnego poziomu życia. Jednak jak wynika 

z przeprowadzonych badań nie jest to nadal główne źródło dochodów w gospo-

darstwie, a środki na rozpoczęcie tej działalności głównie pochodzą z własnych 

oszczędności. Właściciele gospodarstw agroturystycznych coraz częściej przy-

gotowują ofertę turystyczną dla konkretnego klienta, która powiększa się z roku 

na rok. Dążenie do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dokonują poprzez wy-

korzystanie zasobów, które przyczyniają się między innymi do kreowania pro-

duktu turystycznego. Aby uniknąć ujednolicenia oferty należy kreować produk-

ty niepowtarzalne, wyjątkowe, atrakcyjne dla turystów, charakteryzujące się 

obowiązującymi standardami, normami w zakresie świadczenia usług tury-

stycznych.  

Mimo że wydaje się, że rolnicy chętnie korzystają ze środków pomoco-

wych z Unii Europejskiej, to głównie są to jednak dopłaty bezpośrednie, które 

są wykorzystywane zarówno na inwestycje rolnicze, jak i działalność pozarolni-

czą. Znacznie rzadziej natomiast korzystają z form wsparcia unijnego na dzia-

łalność agroturystyczną.  
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THE USE OF SUPPORT FOUNDS FROM EUROPEAN UNION BY THE 

OWNERS OF THE AGRITOURISM FARMS 

Summary 

Studies confirm that agriourism is alternative for the unemployed in villages, on 

the creation of a new labour market and an additional source of income for its residents 

and raising the general standard of living. However, it isn’t still the main source of in-

come in the farm, and start to develop this activity mainly comes from their own sav-

ings. Unfortunately, only small group of agritourism farm owners are using the EU 

funds for rural tourism. This situation may arise from the lack of access to detailed in-

formation among the inhabitants of the rural areas of the use of EU funds, and as a re-

sult of stricter procedures.  

Translated by Agnieszka Brelik 
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CENTRA ZEWNĘTRZNEJ OBSŁUGI BIZNESU I OŚRODKI USŁUG 

WSPÓLNYCH W ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 

Wprowadzenie 

W krajach zachodnich outsourcing jest integralną częścią wielu przedsię-

biorstw.W Polsce natomiast jest postrzegany jako efektywne narzędzie bizne-

sowe, które wpływa na poprawę wydajności, konkurencyjności oraz efektywno-

ści. Ułatwia to rozwój gospodarczy każdej firmy bez względu na jej wielkość 

i prowadzoną działalność.  

Coraz częściej przedsiębiorstwa zlecają zadania outsourcingowe innym 

państwom bliskim kulturowo i geograficznie – z krajów Europy Zachodniej do 

Europy Środkowo-Wschodniej. Z taką sytuacją można się spotkać w Polsce, 

gdzie lokowane są centra usługowe, w których pracuje się na rzecz klientów 

głównie z Europy Zachodniej. Wpływ na to mają zasoby i jakość siły roboczej, 

w tym wykształcenie kadry, koszty prowadzenia działalności gospodarczej, 

klimat inwestycyjny, stan infrastruktury oraz jakość życia.  

Przedsiębiorstwa, które są świadome wartości, jakie niesie ze sobą wiedza 

specjalistyczna i perfekcja, chętnie nabywają je jako towar, ponieważ utrzyma-

nie wysokiego poziomu wiedzy i perfekcjonizmu w każdym obszarze funkcjo-

nalnym przedsiębiorstwa jest zbyt kosztowne. Dlatego też outsourcing staje się 

podstawową strategią prowadzenia działalności gospodarczej
1
. W 1923 r., Hen-

ry Ford stwierdził, że „jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, ta-

                                                           
1  M. Cook, Outsourcing funkcji personalnych, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003, s. 38. 
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niej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili, i powinniśmy za-

trudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Z takiego 

modelu współpracy wynikają korzyści finansowe i operacyjne, które są już do-

strzegane nie tylko przez duże korporacje, ale także przez podmioty z sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego też wiele z nich decyduje się na 

współpracę z centrami usług outsourcingowych w różnych częściach świata. 

Najbardziej znane lokalizacje w tym obszarze to: Filipiny, Chiny, Tajlandia, In-

die i Wietnam. Polska plasuje się na siódmej pozycji rankingu Top Countries 

for outsourcing stworzonego przez A.T. Kearney, który określa najatrakcyjniej-

sze państwa dla inwestycji outsourcingowych
2
. Celem artykułu jest określenie, 

co to jest BPO i SSC. Autor przedstawia powody lokowania Centrów w Polsce 

oraz korzyści, jakie z tego wynikają. 

1. Centra BPO/SSC 

W Polsce w bardzo szybkim tempie powstają centra BPO/SSC. Polskie 

oraz zagraniczne przedsiębiorstwa doceniają zalety centrów usług biznesowych. 

Pozwalają im na oszczędność i profesjonalizację świadczonych usług, umożli-

wiają im również na ustandaryzowanie wielu procesów, co wpływa na poprawę 

wydajności
3
. 

Najbardziej popularnymi usługami, które są świadczone przez centra usług 

są: IT (Information Technology), Call Center – centrum telefoniczne wyspecja-

lizowane w pasywnym zbieraniu zgłoszeń (inboundcall) lub aktywnym kontak-

cie z klientem (onboundcall), księgowość oraz HR (Human Resources)
4
. 

Ze względu na lokalizację, centra pracujące w trybie BPO/SSC dzieli się 

na: 

– offshoring – współpraca z firmami na całym świecie, 

– outsourcing krajowy (onshore outsourcing) – współpraca z firmą 

usługową na terenie kraju, 

                                                           
2  A.T. Keraney, Top Countries for outsourcing stworzonego przez A.T. Kearney, 

http://www.businessweek.com/ (10.2011). 
3  Ł. Gajewski, Centra usług wspólnych po polsku, „Outsourcing Magazine” 01.01.2011, nr 1, 

s. 24. 
4  D. Ciesielska, Offshoring usług wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza, 

Warszawa 2009, s. 40. 
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– outsourcing po sąsiedzku (nearshoring) – w Polsce jest to współ-

praca z firmą europejską albo tylko z firmą z Europy Środkowej lub 

Wschodniej (CEE)
5
. 

Często BPO/SSC jest używane zamiennie lub łącznie, jednak nie są tym 

samym. Podłożem różnicującym te dwa rodzaje centrów to typ klienta, dla któ-

rego świadczone są usługi. Ze względu na zasięg prowadzonej działalności za-

zwyczaj rozróżnia się dwa typy centrów nowoczesnych usług dla biznesu – Bu-

siness Process Outsourcing (BPO) oraz Shared Services Centers (SSC). Przed-

siębiorstwa BPO są nastawione na klientów zewnętrznych, przyjmując od nich 

realizację wybranych procesów biznesowych, z kolei SSC są jednostkami wy-

izolowanymi w ramach danej firmy i działają na rzecz macierzystej organizacji. 

Coraz częściej różnice między BPO a SSC są zacierane przez praktykę rynko-

wą. Jednostki typu SSC ewoluują w kierunku organizacji hybrydowych typu 

SSC/BPO, które łączą funkcje centrów BPO i SSC, świadczących usługi za-

równo dla firm zewnętrznych, jak i dla oddziałów spółki macierzystej
6
. 

Prekursorami w tej dziedzinie były przedsiębiorstwa o profilu produkcyj-

nym, jak chociażby Coca Cola, która znaczną część zarządzania łańcuchem do-

staw zleciła zewnętrznej firmie. Przedsiębiorstwa nawiązujące współpracę 

z firmami świadczącymi usługi BPO mają dużą szansę na uzyskanie znacznych 

oszczędności z tytułu przeniesienia zadań, niezwiązanych bezpośrednio z ich 

główną działalnością. Wydzielenie zaplecza back-office do firmy zewnętrznej 

sprawia, że przedsiębiorstwo może w pełni oddać się swojej głównej działalno-

ści, pozostawiając swoje procesy w rękach specjalistów. 

Światowym potentatem branży BPO są Indie. Ponadto rynek usług BPO 

jest zdominowany przez takie kraje jak: Filipiny, Tajlandia czy Chiny. Nato-

miast polski rynek usług outsourcingowych od paru lat intensywnie się rozwi-

ja
7
. Korzyści płynące z lokowania przedsiębiorstw outsourcingowych w Polsce, 

to m.in.: wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, przyciąganie kolej-

nych inwestycji, spadek bezrobocia. Firmy, które zajmują się BPO potrzebują 

m.in. odpowiedniej lokalizacji dla swojej działalności. Dlatego też, największe 

                                                           
5  M.J. Power, K.C. Desouza, C. Bonifazi, Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, 

Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca SA, Kraków 2008, s. 30–31. 
6  Ł. Gajewski, Centra usług wspólnych po polsku…, s. 24–25. 
7  K. Jezierska, Geneza powstania BPO w Polsce część I, 2011, 

http://www.outsourcingportal.pl/ (10.2011). 
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centra BPO tworzą się w dobrze skomunikowanych w skali krajowej, dużych 

ośrodkach akademickich. 

2. BPO/SSC w Polsce 

Polska ma duży potencjał do utworzenia wyspecjalizowanych centrów 

usług outsourcingowych. Sektor ten zaczął się kształtować ok. osiem lat temu, 

głównie w formie międzynarodowych centrów usług księgowych, finansowych 

i typu IT. Mocną stroną Polski w przyciąganiu tego typu projektów jest ko-

rzystny klimat inwestycyjny, wysokie kwalifikacje polskich pracowników oraz 

rozwój nowoczesnego rynku biurowego.  

Jak pokazują badania, rośnie lista nowych lokalizacji w ramach mniej zna-

nych miast na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, które są konkurencją dla 

bardziej dojrzałych liderów BPO/SSC. Nowe lokalizacje są atrakcyjniejsze fi-

nansowo oraz oferują większą dostępność wykwalifikowanej kadry niż lepiej 

rozwinięte rynki, takie jak Kraków, Praga, Budapeszt i Bratysława. Są to lokali-

zacje z największym doświadczeniem w obszarze BPO, ale jednocześnie naj-

droższe – mają zdolność do przyciągania usług z większą wartością dodaną. Na-

tomiast miasta takie jak: Bukareszt, Sofia, Kulż i Warna – mają mniejsze do-

świadczenie w branży BPO/SSC, lecz są tańsze – przyciągną mniej skompliko-

wane usługi (tab. 1). Umiejscowienie miast w macierzy wynika z kosztów 

związanych z utworzeniem działalności BPO/SSC oraz masy krytycznej.  

Tabela 1 

Pozycja miasta a funkcje BPO/SSC 

Pozycja Funkcja BPO/SSC Miasta 

Lewa dolna niskie koszty, mało skomplikowane 

funkcje: przetwarzanie transakcji i płac, 

DTP, centra obsługi klienta 

Kijów, Lublin, Toruń, Rzeszów, 

Bydgoszcz, Olsztyn, Kluż, Szczecin, 

Ryga, Belgrad, Warna, Wilno 

Lewa górna niskie koszty, średnio skomplikowane 

funkcje: planowanie zasobów przedsię-

biorstwa, zarządzanie reklamacjami, 

ogólne usługi wspólne i hosting, projek-

towanie sieci 

St Petersburg, Bukareszt, Sofia 

Prawa górna średnie koszty, wysoko skomplikowane 

funkcje: zarządzanie relacjami z klien-

Praga, Budapeszt, Bratysława,  

Warszawa, Kraków, Wrocław 
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Pozycja Funkcja BPO/SSC Miasta 

tem, HR i rekrutacja, analizy biznesowe 

i raportowanie finansowe, analiza ryzy-

ka, nauczanie cyfrowe, szkolenia z ob-

sługi produktu, usługi wspierania przed-

siębiorstwa, usługi integracyjne 

Prawa dolna średnie koszty, mało skomplikowane 

funkcje: w stosunku do innych miast, te 

lokalizacje oferują najmniej atrakcyjną 

opcję z perspektywy doświadczenia 

i kosztów. 

Zagrzeb, Łódź, Gdańsk, Brno, Po-

znań, Katowice, Tallin 

Źródło:  Colliers International, Europa Środkowo-Wschodnia atrakcyjna dla inwestycji 

BPO i SSC,17.02.2010, http://www.muratorplus.pl (01.2012). 

W Polsce znajduje się 10 dużych ośrodków akademickich, a liczba studen-

tów oscyluje wokół 2 milionów, co daje szerokie możliwości wyboru lokalizacji 

firmom zainteresowanym inwestycjami w sektorze usług. Sektor usług zyskuje 

coraz większe znaczenie w życiu gospodarczym Polski. Staje się jednym 

z ważniejszych źródeł innowacji oraz rosnącej efektywności przedsiębiorstw. 

W ten sposób Polska ma szansę stać się nowoczesnym zapleczem biznesowym 

w Europie. 

W ostatnim czasie opublikowano badania i raporty, z których wynika, że 

Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem lokowania inwesty-

cji zagranicznych, w tym centrów BPO/SSC. Według raportu z 2010 roku przy-

gotowanego przez firmę DIS, gdzie dokonano analizy 750 centrów usług w Eu-

ropie Środkowo-Wschodniej, wykazano, że Polska pod względem liczby cen-

trów usług BPO/SSC oraz utworzonych miejsc pracy zajęła pierwsze miejsce. 

W ciągu ostatnich pięciu lat największe miasta doświadczyły dynamicznego 

napływu inwestycji usługowych. Aktualnie w sektorze nowoczesnych usług za-

trudnionych jest blisko 50 tys. wykwalifikowanych pracowników, którzy spe-

cjalizują się w IT, usługach księgowości i finansowych. 

W 2010 roku Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce 

przygotował raport, według którego Warszawa znalazła się na pierwszym miej-

scu z największą liczbą utworzonych centrów usług. Miastem charakteryzują-

cym się największym zatrudnieniem w tym sektorze jest natomiast Kraków, 

w którym pracę znalazło blisko 9 tys. pracowników, Warszawa znalazła się na 

drugim miejscu, z 6,8 tys. zatrudnionych, a Wrocław na trzecim z 4,5 tys. osób 

pracujących w sektorze, nieco ponad 2 tys. zatrudnionych pracuje w Łodzi i Po-
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znaniu. Granicę tysiąca osób pracujących w tym sektorze przekroczyły także 

Katowice oraz Gdynia, a w pozostałych miastach, w których znajdują się centra 

usług, zatrudnienie w sektorze BPO/SSC nie przekracza tysiąca osób. 

Międzynarodowe koncerny, które funkcjonują w sektorze usług 

(BPO/SSC), obniżają koszty pracy, a jednocześnie korzystają z często silniej-

szego potencjału ludzkiego znajdującego się w danym państwie. Jednak niższe 

koszty operacyjne nie są głównym czynnikiem motywującym firmy do tworze-

nia projektów typu BPO/SSC. Potencjał ludzki, tzw. HR pool, czyli dostępność 

oraz jakość wysoko wykwalifikowanej kadry, prognozy makroekonomiczne dla 

kraju stają się priorytetowymi czynnikami decydującymi o wyborze miejsca 

inwestycji. 

Można zaobserwować dużą rywalizację o projekty usługowe nie tylko 

z innymi państwami regionu, ale także z państwami azjatyckimi. Wysoka jakość 

pracy, bliskość kulturowa, znajomość języków obcych czy też mniejsza różnica 

czasowa, wpływa na wybór Polski jako lokalizacji centrów usług BPO/SSC
8
. 

3. Przykłady Centrów BPO/SSC w Polsce 

W tabeli 2 przedstawiono przykłady Centrów BPO i SSC w Polsce oraz 

przedmiot ich działalności. 

Tabela 2 

Przykłady przedsiębiorstw zajmujących się outsourcingiem w Polsce. 

Przedsiębiorstwo Miasto Przedmiot działalności 

Genpact Lublin, Warszawa Usługi outsourcingowe, callcenter, usługi, tech-

nologie i zarządzanie procesami biznesowymi 

dla firm 

Google Wrocław, Kraków Wrocław – centrum innowacji, Krakow – cen-

trum badawczo-naukowe 

Arvato Services Poznań Zarządzanie bazami danych, korespondencja ma-

sowa (lettershop), wysyłka i dystrybucja produk-

tów (logistyka), telefoniczna obsługa klienta (con-

tactcenter), usługi finansowe 

                                                           
8  J. Manikowska, BPO/SSC, http://www.paiz.gov.pl/ (10.2011). 
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Przedsiębiorstwo Miasto Przedmiot działalności 

Reuters Gdańsk Przetwarzanie informacjii danych o rynkach kapita-

łowych i spółkach z całego świata, danych makro-

ekonomicznych oraz informacji z banków  

i instytucji finansowych (kursy walut, notowania) 

SAS Institute Warszawa Analityczne przygotowanie danych, integracja da-

nych w czasie rzeczywistym, federacja danych itd. 

The Gillette Company Dąbrowa Górnicza Magazyn wysokiego składowania, zaopatrywanie 

klientów Gillette 

DHL Logistics Dąbrowa Górnicza Magazyn wysokiego składowania – składowanie 

towarów, konfekcjonowanie, oklejanie, przepa-

kowanie produktów pod potrzeby poszczegól-

nych sieci handlowych, specjalne pakowanie 

produktów do celów promocyjnych, pakowanie 

wyrobów 

SAP Łódź Zarządzanie relacjami z klientami (CRM), obsługa 

finansowa (FI), hurtowanie danych (BW), zarzą-

dzanie inwestycjami (IM) i inne; druga funkcja 

Centrum – ośrodek referencyjny dla administracji 

państwowej 

Infosys BPO Łódź Usługi outsourcingowe z zakresu: finanse  

i księgowość, Order Management, Master Data 

Management, zamówień, LogisticClaim Handling, 

Business Transformation Services, audyt we-

wnętrzny oraz SOX, planowania i analizy finanso-

wej, obsługa ubezpieczeń, obsługa klienta 

Electrolux Kraków Centrum Usług Finansowo-Księgowych, Glo-

balny zespół IT, Dział Instrukcji Obsługi, Glo-

balne Zarządzanie Nieruchomościami oraz Dział 

Płac na Polskę 

Delphi Kraków Ośrodek B + R – układy zawieszenia do samocho-

dów dla takich producentów aut m.in. jak Daimlera 

Chryslera czy BMW 

Business Solution Pol-

ska 

Bielsko-Biała Usługi księgowe i administracyjno-personalne dla 

polskiej części Fiata. Nowy oddział zajmie się prze-

twarzaniem danych dla kontrahentów w Niem-

czech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Belgii 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: http://www.um.lublin.pl, 

http://pl.wikipedia.org; http://www.arvato.pl/; Reuters Group inwestuje 

w Gdańsku, http://gospodarka.gazeta.pl; http://www.sas.com/; R. Solski, I. De-

ssoulavy-Gładysz, E. Socha, Gillette i DHL otwierają centrum dystrybucyjne, 

http://www.paiz.gov.pl/; E. Kwiecień, L. Dzierżawski, Centrum kompetencyjne 

SAP w Łodzi otwarte, http://www.sap.com/; http://infosysbpoeurope.eu/; 

http://newsroom.electrolux.com; Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagra-

nicznych SA, Polska – kraj o najwyższej liczbie studentów, 

http://www.exporter.pl/. 
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Podsumowanie 

Polska ma szansę stać się liderem w napływie BIZ do sektora nowocze-

snych usług, ponieważ jako jedyny region w Europie spełnia równocześnie 

wszystkie wymagane kryteria, takie jak: niskie koszty pracy, dostępność wy-

kwalifikowanej oraz wszechstronnie wykształconej siły roboczej, najwyższy 

w regionie wzrost gospodarczy, znajomość języków obcych oraz rozwinięta in-

frastruktura telekomunikacyjna. Duża większość centrów usług ulokowana jest 

w dużych miastach, które są jednocześnie dużymi ośrodkami akademickimi. 

Pod względem liczby działających centrów przoduje Kraków, Łódź, Wrocław 

i Warszawa, ale mniejsze ośrodki takie jak Olsztyn, czy Bielsko-Biała również 

z powodzeniem przyciągają inwestorów o podobnym profilu. 

Obraz polskiej branży logistyczno-magazynowej zmienia się, 80% nowo-

czesnych magazynów usytuowano wokół Warszawy. Jednak dzięki m.in. po-

mocy finansowej z Unii Europejskiej na budowę i modernizację dróg i kolei, 

proporcja ta będzie się zmieniać na korzyść innych regionów. Dzięki zagranicz-

nym firmom, dla których Polska jest miejscem późniejszej ekspansji na wschód, 

zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny poza stolicą będzie rosło. Aktualnie 

konkurencją dla Warszawy jest Piotrków Trybunalski, który jest położony na 

przecięciu się ważnych szlaków komunikacyjnych. Ważnymi ośrodkami maga-

zynowania mają się stać również Łódź, Poznań, Gdańsk, Katowice i Wrocław 

oraz inne mniejsze miasta o strategicznej lokalizacji
9
. 

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z lokowania firm outso-

urcingowych w Polsce, należy wymienić przyciąganie kolejnych inwestycji, 

dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków, spadek bezrobocia, 

a także pobudzenie różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Wiele firm outsour-

cingowych jest zaangażowanych w różnego rodzaju inicjatywy społeczne oraz 

ochronę środowiska. 

Reasumując, silną stroną Polski, na tle innych państw, są wysoko wykwa-

lifikowane kadry, wysoki poziom kształcenia na uczelniach wyższych, znajo-

mość języków obcych oraz stabilna sytuacja makroekonomiczna kraju. 

                                                           
9  Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska – kraj o najwyższej licz-

bie studentów, http://www.exporter.pl/ (10.2011). 
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BPO/ SSC CENTRES AS A DEVELOPMENT OPPORTUNITY FOR POLISH 

ECONOMY 

Summary 

Often it is a company strategic decision to outsource some of its service functions 

to external Business Process Outsourcing (BPO) centres or Shared Service Centres 

(SSC). Outsourcing skills, technologies and personnel may considerably improve the 
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operational effectiveness by allowing the business to focus on their core competencies. 

Popularity of the concept of  BPO and SSC provokes many questions.What is BPO and 

SSC? Why Centers are located in Poland? What are the benefits of locating Centers in 

Poland? In this article the author will attempt to answer these questions. 

Translated by Katarzyna Budzyńska 

 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 2012 

 

AGNIESZKA DEMBICKA-NIEMIEC 

Uniwersytet Opolski 

UWARUNKOWANIA I ROZWÓJ STREFY PODMIEJSKIEJ OPOLA 

W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

Wprowadzenie 

Strefa podmiejska to obszar charakteryzujący się dynamicznymi przemia-

nami przestrzennymi i funkcjonalnymi, który poddany jest znacznej presji in-

westycyjnej. Sąsiedztwo terenów podmiejskich z miastem skutkuje stale zacho-

dzącymi zmianami na tych obszarach. 

Celem artykułu jest identyfikacja aktualnych procesów i zjawisk społecz-

no-ekonomicznych zachodzących na obszarach wiejskich, znajdujących się 

w bliskiej odległości od Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju. Ponadto, 

autorka artykułu wskazuje na nowe funkcje pojawiające się na terenach wiej-

skich. Za elementy mające istotny wpływ na rozwój i zmiany zachodzące na 

obszarach wiejskich uznaje między innymi: 

– dostępność terenów inwestycyjnych w gminie, 

– migracje ludności z miasta na wieś, 

– środki pozyskane ze źródeł unijnych przez badane gminy, 

– instrumenty planowania i projektowania obszarów wiejskich. 

Powyższe czynniki oraz zmiany zachodzące w badanym obszarze, zostały 

ujęte w trzech wymiarach rozwoju zrównoważonego: ekonomicznym, środowi-

skowym i ekologicznym. 

W badaniu uwzględniono głównie te obszary, w których obserwuje się 

największe zmiany zarówno pod względem migracyjnym ludności, jak i reali-
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zacji projektów unijnych. Badane gminy należą do powiatu opolskiego 

i w większości graniczą bezpośrednio z miastem Opole. 

W pracy zastosowano głównie metody ilościowe i jakościowe. Przeanali-

zowano dane statystyczne pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego 

(GUS) oraz przeprowadzono przegląd dokumentów źródłowych i literatury 

przedmiotu.  

1. Identyfikacja pojęcia strefy podmiejskiej miasta 

Obserwowany od wielu lat wpływ miasta na otaczające je tereny stał się 

przedmiotem badań autorów wielu publikacji. Wydaje się, że obecne oddziały-

wanie miasta jest zdecydowanie silniejsze niż w latach poprzednich, co skutkuje 

zmieniającą się strefą wokół miasta. Jednak im dalej od ośrodka miejskiego, 

tym ten wpływ jest mniejszy. Próby określenia strefy podmiejskiej owocowały 

mnogością interpretacji tego pojęcia.  

Generalnie jednak, jako strefę podmiejską powszechnie traktuje się obszar 

położony w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, który jest z nim powiązany i sys-

tematycznie przekształcany
1
. Strefa ta stanowi obszar przejściowy między wsią 

a miastem, głównie w płaszczyźnie przestrzennej (mieszane formy zagospoda-

rowania przestrzeni i przejściowe typy osadnictwa).  

2. Pojęcie zrównoważonego rozwoju obszarów zurbanizowanych 

Strefa podmiejska może pełnić rolę dopełniającą i stabilizującą w ekosys-

temie regionu, równoważąc napięcia między miastem i obszarami wiejskimi. 

W sensie fizycznym stanowi ona obszar styku odmiennych form użytkowania, 

a w znaczeniu pozaprzestrzennym, odmiennych wartości dominujących w róż-

nych społecznościach. „Sytuację tę zwykło się traktować jako źródło konfliktów 

i przyczynę degradacji przestrzeni. Tymczasem optyka zrównoważonego roz-

woju pozwala przełamać ten schemat i w zróżnicowaniu elementów środowiska 

dostrzec szansę ich harmonijnej współpracy”
2
.  

                                                           
1  S. Liszewski, Funkcja przemysłowa strefy podmiejskiej Łodzi, w: Struktura i przemiany 

stref podmiejskich dużych miast, „Folia Geographica” 1985, nr 5. 
2  A. Górka, Strefa podmiejska w warunkach zrównoważonego rozwoju. Dynamiczne ujęcie 

krajobrazu, tekst jest prezentacją idei zawartych w rozprawie doktorskiej opracowanej przez au-
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Zdaniem J. Zegara, koncepcja zrównoważonego rozwoju terenów wiej-

skich jest szczególnie ważna w realizacji ogólnej koncepcji zrównoważonego 

rozwoju, bowiem tereny wiejskie zajmują dominującą część przestrzeni fizycz-

nej, stanowią ostoję zasobów przyrodniczych oraz decydują o zdolności samo-

odnowy ekosystemów. Obszary wiejskie mają zatem ważne znaczenie w kre-

owaniu ładu przestrzennego oraz ekologicznego. Ponadto, naturalna słabość ob-

szarów wiejskich w stosunku do terenów zurbanizowanych sprawia, że aspekt 

społeczny oraz ekonomiczny nabiera szczególnego znaczenia. Zbyt duża roz-

bieżność w poziomie rozwoju ekonomicznego oraz warunkach bytu ludności 

w mieście i na wsi może być przyczyną niepokojów społecznych, które zagraża-

ją stabilności całego systemu społeczno-ekonomicznego
3
.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji rozwoju zrównoważone-

go, trzeba więc zaznaczyć, że w prezentowanej pracy rozwój zrównoważony 

traktowany jest jako rozwój, w którym wszelkie podjęte działania mają na celu 

poprawę warunków życia ludności i nie powodują degradacji środowiska przy-

rodniczego. Rozwój zrównoważony traktuje się zatem jako dążenie do zapew-

nienia trwałej poprawy jakości życia pokoleń dzięki kształtowaniu i realizacji 

odpowiednich proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, 

ludzkim i przyrodniczym
4
.  

3. Przedmiot badań 

Granice strefy podmiejskiej są elastyczne i trudne do określenia. Ograni-

czając się tylko i wyłącznie do gmin w bezpośrednim sąsiedztwie Opola, obszar 

ten nie oddałby w pełni skali oddziaływania miasta na funkcjonowanie pobli-

skich miejscowości oraz ich rozwój. Zmieniające się preferencje inwestorów 

i wzrastająca konkurencyjność oferty poszczególnych gmin sprawia, że uru-

                                                                                                                                              

torkę na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierunkiem prof. arch. Andrzeja Ba-

ranowskiego, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2006, s. 2. 
3  M. Adamowicz, E. Dresler, Rola grupowych form działalności mieszkańców w zrównowa-

żonym rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, w: M. Adamowicz, 

Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, War-

szawa 2006, s. 101. 
4  F. Piontek, B. Piontek, Kategoria „rozwój” w alternatywnych koncepcjach jego urzeczy-

wistniania, w: Humanistyczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty kategorii „rozwój”, red. 

F. Piontek, J. Czerny, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i środowisko”, nr 40, Warszawa–

Bytom 2005, s. 38. 
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chomione zostają nowe przestrzenie, zmieniając równocześnie zasięg i płynną 

granicę tej strefy. Dlatego też w artykule, za obszar strefy podmiejskiej Opola 

przyjęto pierścień składający się z następujących sołectw: Chmielowice, Dzie-

kaństwo, Kępa, Krzanowice, Sławice, Przywory, Winów – jako miejscowości 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Opola. Jako drugą grupę badawczą 

przyjęto sołectwa: Chrząstowice Czarnowąsy, Lędziny, Tarnów Opolski, Zawa-

da – uznając, że są one dobrze skomunikowane z miastem wojewódzkim i pod-

legają jego wpływowi. Zakłada się również, że im dostępność komunikacyjna 

jest lepsza, tym wpływ występowania miasta jest intensywniejszy. Wymienione 

miejscowości należą do odpowiednich gmin, co przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Lokalizacja badanych sołectw w strefie podmiejskiej Opola 

Źródło:  opracowanie własne. 
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4. Aspekt ekonomiczny rozwoju strefy podmiejskiej 

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę, że zrównoważony rozwój te-

renów wiejskich powinien być oparty na gospodarczej aktywizacji wsi przez 

tworzenie nowych miejsc pracy w działalności pozarolniczej
5
. Zgodnie z po-

wyższym, w artykule starano się określić liczbę nowo powstałych przedsię-

biorstw poza rolnictwem oraz określić możliwości rozwoju przedsiębiorczości 

dzięki udostępnionym terenom inwestycyjnym w sołectwach. Niestety ze 

względu na brak dostępu do kompletnych danych statystycznych dla poszcze-

gólnych miejscowości, zanalizowano głównie jednostki na poziomie NTS 5, 

czyli gminy, do których należą wybrane sołectwa ze strefy podmiejskiej Opola 

oraz te zlokalizowane w dalszej odległości od miasta. W badaniu wzięto pod 

uwagę sekcje PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), w których zarejestrowa-

no najwięcej nowych podmiotów gospodarczych w 2009 i 2010 roku. Były to 

sekcja C – przetwórstwo przemysłowe, sekcja F – budownictwo, sekcja G – 

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (włączając 

motocykle), sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 

Z analizowanych danych (tab.1) wynika, że we wszystkich gminach nastą-

pił wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Przykładowo w 2005 r., w gminie 

Chrząstowice zarejestrowanych było 451 podmiotów gospodarczych, 

a w 2010 r. prawie dwa razy więcej. Gmina Turawa wykazała największą dy-

namikę przyrostu, bowiem w 2005 r. było w niej zarejestrowanych 655 podmio-

tów gospodarczych, a pod koniec badanego okresu – ponad 885
6
.  

Tabela 1  

Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców 

Gmina 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 

10 tys. ludności 
Dynamika przyrostu liczby 

przedsiębiorstw (%) 
2009 r. 2010 r. 

Chrząstowice  790 856 8,35 

Dąbrowa  803 848 5,60 

                                                           
5  A. Kożuch, Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rewitalizacja jako czynnik rozwoju 

ekonomicznego w gminach, w: Zrównoważony rozwój regionów, red. T. Toruński, H. Wyrębek, 

Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 27–40. 
6  Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2007–2015, Bank Danych Lokalnych GUS, 

www.stat.gov.pl (2.01.2012). 
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Gmina 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 

10 tys. ludności 
Dynamika przyrostu liczby 

przedsiębiorstw (%) 
2009 r. 2010 r. 

Dobrzeń Wielki  773 819 5,95 

Komprachcice  897 951 6,02 

Łubniany  849 909 7,06 

Prószków –o. wiejski  716 728 1,68 

Tarnów Opolski  641 667 4,05 

Turawa  811 885 9,12 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl. 

Tabela 2  

Udział nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw w liczbie przedsiębiorstw ogółem we-

dług sekcji PKD (%) 

Gmina 
Sekcja C Sekcja F Sekcja G Sekcja M 

2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 2009 r. 2010 r. 

Chrząstowice  13,37 15,07 18,08 19,77 20,15 22,03 9,23 9,23 

Dąbrowa  11,68 12,99 34,09 35,22 34,09 37,48 9,04 9,98 

Dobrzeń Wielki  22,41 22,98 46,52 47,46 45,95 51,79 18,64 19,77 

Komprachcice  19,96 21,28 33,15 34,09 52,54 55,18 14,88 16,57 

Łubniany 23,54 25,42 31,07 33,15 26,74 28,25 8,47 8,29 

Prószków - obszar wiejski 11,11 10,73 20,90 22,41 19,40 20,15 7,72 8,10 

Tarnów Opolski  12,05 13,18 25,80 26,37 22,22 23,16 12,24 12,43 

Turawa  15,63 17,33 28,25 30,32 32,02 35,22 9,42 12,43 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS, www.stat.gov.pl. 

Z analizy danych statystycznych (tab. 2) wynika, że gminami z największą 

liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w działach niezwiązanych 

z rolnictwem są Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Dąbrowa oraz Łubniany. 

Z kolei najwięcej zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych odno-

towano w sekcjach C, F, G, czyli odpowiednio – w przetwórstwie, budowni-

ctwie, handlu hurtowym i detalicznym. 

Obecnie najwięcej podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Łubniany 

działa w sektorze usług – 55,22% (głównie: handel i naprawy, transport, hotele 

i restauracje). Podmioty gospodarcze działające w sektorze przemysłu i budow-

nictwa (sekcja C i F) stanowią 36,73%, natomiast w sektorze rolnictwa, leśnic-

twa, łowiectwa i rybactwa – jedynie 8,05%. Świadczy to o rozwoju pozarolni-

czych gałęzi gospodarki, które nabierają coraz większego znaczenia dla funk-

cjonowania gminy. 
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Gminy, opracowując strategię rozwoju, obierają wytyczone ścieżki rozwo-

ju. Znaczna większość badanych gmin swój rozwój upatruje w stworzeniu moż-

liwości rozwoju przedsiębiorczości. Jedynie sołectwo Sławice (gm. Dąbrowa) 

oraz gmina Turawa kierunki rozwoju upatrują w wykorzystaniu walorów śro-

dowiska swojego regionu. Sławice leżą na terenach zalewowych, co zniechęca 

potencjalnych przedsiębiorców do inwestowania na tym obszarze. Gmina Tu-

rawa skoncentrowała działania na rozwoju turystyki, co wynika z występowania 

kompleksu Jezior Turawskich. Sołectwo Zawada należące do gminy Turawa, 

wydaje się pominięte w tak przyjętej ścieżce rozwoju. Lokalizacja Zawady wy-

daje się być niekorzystna (znaczna odległość od Jezior), jednak doskonała ko-

munikacja z miastem wojewódzkim i droga krajowa sprawiają, że w miejsco-

wości tej lokują się drobne przedsiębiorstwa obsługujące zarówno społeczność 

lokalną, jak i mieszkańców Opola. W gminie Zawada funkcjonuje obecnie po-

nad 600 jednostek gospodarczych.  

Tarnów Opolski to gmina o charakterze przemysłowo-rolniczym, jednak 

nie brakuje w niej przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową, dają-

cych miejsca pracy ponad 500 osobom: Zakłady Wapiennicze (ok. 200–300 

pracowników), Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe (ok. 100 pracowników), 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego (ok. 50 pracowników), hurtownia materiałów 

budowlanych (ok. 20 pracowników), zakłady stolarskie (razem ok. 60 pracow-

ników). Z pracy wyłącznie na roli utrzymuje się ok. 20 rodzin
7
.  

Z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości ważne wydaje się zagad-

nienie przeznaczenia terenów inwestycyjnych. Gminy chcąc zaspokoić potrzeby 

społeczności lokalnej (m.in. walka z bezrobociem, tworzenie nowych miejsc 

pracy) udostępniają kolejne tereny inwestycyjne, które mając dogodną lokaliza-

cję i wyposażenie infrastrukturalne mogą przyciągnąć potencjalnych inwesto-

rów. We wszystkich badanych gminach znajdują się obszary przeznaczone pod 

inwestycje, nie zawsze jednak należą one do badanych sołectw graniczących 

z Opolem (w gminie Prószków dostępny jest jedyny teren inwestycyjny 

o przeznaczeniu magazynowym, zlokalizowany blisko autostrady, jednak odda-

lony 12 km od Opola). Na potrzeby analizy skupiono się zatem na wybranych 

miejscowościach zaprezentowanych w tabeli 3. 

                                                           
7  Plan Odnowy Miejscowości Tarnów Opolski, maj 2008. 
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Tabela 3  

Tereny inwestycyjne w wybranych sołectwach 

Sołectwo Przeznaczenie terenów inwestycyjnych 
Powierzchnia 

terenu 

Kępa Tereny budownictwa usługowo – produkcyjnego 4,2 ha 

Lędziny Teren usług komercyjnych 19,5 ha 

Chrząstowice Teren aktywizacji gospodarczej- usługi komercyjne, działalności 

produkcyjne, handel hurtowy, bazy transportowe i przeładunko-

we, składy i magazyny 

4,0 ha 

Chrząstowice Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 0,2 ha 

Krzanowice Tereny usług i rozmieszczenia obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  

 

Czarnowąsy Wielofunkcyjne tereny aktywizacji gospodarczej, działalność 

produkcyjna, usługowa, składowo-magazynowa, przetwórstwo 

rolno-spożywcze, wielkopowierzchniowe tereny hurtu wraz 

z urządzeniami towarzyszącymi funkcji podstawowej (obsługa 

techniczna i transportową) oraz z zielenią osłonową i ozdobną, 

24,0 ha 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych ze stron internetowych gmin Łubnia-

ny i Chrząstowice. 

W sołectwie Kępa wyznaczono tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 

4,2 ha i są to tereny budownictwa usługowo-produkcyjnego. Co ciekawe, do-

puszcza się możliwość działalności mogącej pogorszyć stan środowiska
8
. 

W gminie Chrząstowice znaczne tereny inwestycyjne zostały wyznaczone 

w sołectwie Lędziny i w Chrząstowicach. Oprócz terenów inwestycyjnych wy-

mienionych w tabeli 5, Chrząstowice dysponują jeszcze dwoma dużymi obsza-

rami aktywności gospodarczej. Wszystkie wymienione tereny są bardzo dobrze 

skomunikowane z drogami wojewódzkimi lub powiatowymi
9
.  

Oprócz znaczących inwestycji w badanych gminach, coraz wyraźniej wi-

doczna jest tendencja inwestowania na terenach bezpośrednio sąsiadujących 

z Opolem, zapewniających infrastrukturę oraz dobre połączenie drogowe.  

Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest spójna z procesem wielofunk-

cyjnego rozwoju obszarów wiejskich, których rozwój uzależniony jest głównie 

od zróżnicowanej działalności pozarolniczej. Obserwuje się podejmowanie 

działań przez gminy, mających na celu przyciągnięcie potencjalnych inwesto-

rów, czego efektem jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz 

                                                           
8  www.lubniany.pl. 
9  www.chrzastowice.pl. 
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tworzenie nowych miejsc pracy w działalności pozarolniczej. Proces ten elimi-

nuje monofunkcyjność wsi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a tym samym 

przyczynia się do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. 

5. Aspekt społeczny rozwoju strefy podmiejskiej 

Powszechnie obserwuje się dynamiczny rozwój obszarów wiejskich znaj-

dujących się w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji miejskich. Przyczyną 

wzrastającej liczby inwestycji na tych terenach, jest między innymi brak atrak-

cyjnych terenów w centrum miasta oraz możliwości pozyskania większych po-

wierzchni działek poza miastem po niższych cenach. Dodatkowo, łatwiejsza do-

stępność obszaru pod zróżnicowane i preferowane przez inwestorów funkcje 

sprawia, że coraz więcej rodzajów działalności lokowanych jest w strefie pery-

feryjnej miasta
10

. 

Przemieszczanie ludności miejskiej do gmin graniczących z Opolem jest 

procesem nasilającym się w ostatnich latach. Opolanie najchętniej migrują do 

strefy bezpośredniego sąsiedztwa z miastem, czego przejawem jest ekspansja 

osiedli domów jednorodzinnych.  

Podmiejska strefa Opola w znacznej części uległa przemianom przestrzen-

nym skutekiem wzrostu intensywności zabudowy w ramach dawnych układów 

osadniczych. Proces wkraczania nowej zabudowy jednorodzinnej na tereny 

wiejskie jest widoczny zwłaszcza w Kępie, Krzanowicach, Lędzinach, Tarno-

wie Opolskim, Czarnowąsach oraz Winowie.  

Charakterystycznym elementem obszaru podmiejskiego w sąsiedztwie 

Opola jest nowa rozproszona zabudowa mieszkaniowa wkraczająca na dawne 

tereny rolnicze i pojedyncze domy jednorodzinne stanowiące uzupełnienie ist-

niejącej zabudowy wiejskiej. Struktura ta tworzy nową przestrzeń o zróżnico-

wanej formie pod względem architektonicznym, która pozbawiona jest 

w znacznej części tożsamości i charakteru miejskiego. Ze względu na rozpro-

szony charakter zabudowy, brakuje miejsc integrujących przestrzeń, co jest czę-

sto zgłaszane jako powszechnie występujący problem danej wsi. Jedną z przy-

czyn takiego stanu jest brak koncepcji układu komunikacyjnego, który stano-

wiłby uzupełnienie i przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz wprowadzałby 

                                                           
10  Por. T. Bajwoluk, Kształtowanie przestrzeni w strefie podmiejskiej, Czasopismo Techniczne 

z. 5–A/2008, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008. 
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nowe rozwiązania pozwalające na dogodne powiązanie z miastem. Zasadniczy 

układ komunikacyjny strefy podmiejskiej oparty jest na istniejących drogach 

wlotowych do Opola.  

Należy zwrócić uwagę, że znaczna większość nowych mieszkańców strefy 

podmiejskiej to byli mieszkańcy Opola, którzy w poszukiwaniu lepszych wa-

runków życia zdecydowali się na emigrację do strefy podmiejskiej miasta. Li-

cząc się z codziennymi dojazdami do pracy, zyskują w pewnym stopniu spokój 

oraz obcowanie z naturą. Większość swojego czasu spędzają jednak w mieście, 

a nowe enklawy zabudowy jednorodzinnej na terenach podmiejskich pełnią 

funkcję sypialni miasta. Tym samym nie chcąc tracić korzyści wynikających 

z przynależności do miasta nadal są w nim zameldowani. „W konsekwencji 

mniej pieniędzy wpływa do gmin z podatku dochodowego, nie są podpisywane 

umowy na wywóz śmieci, oficjalnie liczba dzieci, które mogłyby uczęszczać do 

przedszkoli jest niższa niż w rzeczywistości – nie można więc zwiększyć liczby 

oddziałów/miejsc”
11

. 

Coraz intensywniejsze inwestowanie w tej strefie skutkuje wzrostem 

uciążliwości ruchu kołowego, zwłaszcza dla mieszkańców starej zabudowy 

wiejskiej zlokalizowanej przy drogach powiatowych. Stara infrastruktura dro-

gowa nie jest w stanie przyjąć tak dużej liczby samochodów, zwłaszcza w go-

dzinach szczytu, co skutkuje występującymi nagminnie korkami, głównie na 

odcinkach wlotowych do miasta. Ponadto, wewnętrzne układy ulic dojazdo-

wych są w dużej części kontynuacją dawnych dróg gospodarczych i nie są przy-

stosowane do przyjęcia wzrastającego natężenia ruchu
12

. 

W strefie podmiejskiej zarówno w obrębie dawnych, jak i nowych struktur 

przestrzennych nie istnieją ciągi piesze, co stanowi zagrożenie dla mieszkańców 

a tym samym uniemożliwia ruch pieszy. W konsekwencji, standard życia 

mieszkańców jest obniżony, a ich mobilność ograniczona do poruszania się 

własnym samochodem. Korzystanie z publicznych środków transportu jest wła-

ściwie znikome. Wzrost liczby posiadanych przez społeczeństwo samochodów 

spowodował spadek liczby pasażerów komunikacji zbiorowej, a w konsekwen-

cji, znaczne obniżenie rentowności, zwłaszcza na mniej uczęszczanych liniach.  

Reasumując, każde z badanych sołectw boryka się z innymi problemami, 

można jednak wyróżnić podobne zagadnienia, występujące w większości bada-

                                                           
11  Strategia Rozwoju Gminy Łubniany, www.lubniany.pl. 
12  Por. A. Górka, Strefa podmiejska w warunkach zrównoważonego rozwoju. Dynamiczne uję-

cie krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2006, www.arch.pg.gda.pl. 
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nych obszarów. Analiza dokumentów strategicznych (Strategie Rozwoju Gmin) 

wskazuje na zazębianie się zagadnień, wpływających na jakość życia mieszkań-

ców: 

– brak chodników i ścieżek rowerowych, przede wszystkim wzdłuż 

dróg powiatowych i wojewódzkich (wyjątek – Czarnowąsy), 

– bardzo słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa, oraz brak dogod-

nych połączeń z miastem wojewódzkim (wyjątek– Krzanowice), 

– niedostateczny stan rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz słaba 

drożność rowów melioracyjnych, 

– brak miejsc spotkań, w tym świetlic będących miejscem imprez 

okolicznościowych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

oraz zebrań sołeckich, 

– brak działań podejmowanych przez gminę, w celu integracji no-

wych mieszkańców z mieszkańcami rodzimymi, co skutkuje wy-

stępowaniem społecznej segregacji oraz konfliktami ludności miej-

scowej i napływowej, 

– rozproszenie się nowej zabudowy ogranicza skuteczność transportu 

publicznego, 

– uzależnienie mieszkańców od prywatnych samochodów zwiększa 

koszty indywidualne i środowiskowe. 

Powyższe niedogodności wpływają na jakość życia mieszkańców bada-

nych gmin, jednak kluczowym czynnikiem, przyczyniającym się do poprawy 

odczuwalnego dobrobytu społeczności lokalnej, jest możliwość zatrudnienia 

oraz poziom osiąganych zarobków
13

. Należy zwrócić uwagę, że we wszystkich 

badanych gminach udział bezrobotnych zarejestrowanych w grupie osób 

w wieku produkcyjnym jest coraz niższy (w latach 2004–2008). Odzwierciedle-

niem powyższych rozważań jest malejące saldo migracji zagranicznych, które 

przykładowo w 2005 r. dla gminy Dobrzeń Wlk. wynosiło – 74, a w 2010 r. – 

22. Obecnie saldo migracji zagranicznych w gminie Dąbrowa oraz Prószków 

jest dodatnie i wynosi odpowiednio 3 i 5.  

                                                           
13  Por. A. Zimnicka, L. Czernik, Vademecum wsi podmiejskiej, jakość zagospodarowania 

przestrzennego, Wyd. Hogben, Szczecin 2007, s. 7. 
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6. Aspekt ekologiczny rozwoju strefy podmiejskiej 

Obecnie strefa podmiejska miasta podlega coraz większej presji zarówno 

ekonomicznej, jak i ekologicznej. Udostępnianie nowych terenów inwestycyj-

nych przez gminy dla działalności produkcyjnej, usługowej czy handlowej 

w negatywny sposób wpływa na jakość środowiska przyrodniczego. Migracja 

dużej liczby osób z miasta do strefy podmiejskiej, traktowanej często jako sy-

pialnia miasta, powoduje wzrost natężenia ruchu na lokalnych drogach, wzrost 

konsumpcji energii, a co z tym związane – wzrost zanieczyszczenia środowiska.  

Wyznaczanie przez gminy nowych terenów inwestycyjnych często powo-

duje nadmierną redukcję terenów rolniczych oraz fragmentację ekosystemów. 

Wszystkie badane gminy, aby chronić krajobraz i walory środowiskowe oraz 

ograniczać skutki nowych inwestycji, tworzą Programy Ochrony Środowiska 

(POŚ), w których w szczególności zwraca się uwagę na ochronę i wzrost różno-

rodności biologicznej i krajobrazowej; ochronę zasobów wód podziemnych 

i poprawę jakości wód powierzchniowych (budowa kanalizacji), w tym zmniej-

szenie spływu powierzchniowego z pól (m.in. wdrażanie i upowszechnianie do-

brej praktyki rolniczej); ochronę przed hałasem, w tym przede wszystkim pre-

wencyjną (odpowiednie lokalizowanie funkcji mieszkaniowej i usługowej) 

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Analiza obecnego stanu badanych obszarów strefy podmiejskiej w świetle 

przedstawionych dokumentów, pozwala twierdzić, że zdecydowana większość 

priorytetów została zrealizowana w zamierzonym czasie. 

Aspekt ekologiczny nie jest elementem dalszych rozważań dotyczących 

dotacji unijnych oraz instrumentów planowania terenów wiejskich. 

7. Wpływ dotacji unijnych na rozwój terenów wiejskich 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej umożliwiła wsparcie rozwoju obsza-

rów wiejskich przez realizację m.in. takich programów jak: Zintegrowany Pro-

gram Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (ZPORR); Program Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich 2007–2013 (PROW); Regionalny Program Operacyjny Woje-

wództwa Opolskiego 2007–2013 (RPO WO); Program Operacyjny Kapitał 

Ludzki 2007–2013 (PO KL); Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2007–2013 (PO IiŚ). 
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W badanych gminach najwięcej projektów zrealizowano w ramach 

PROW, w którym za cele priorytetowe przyjęto: poprawę konkurencyjności 

rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; 

poprawę środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospoda-

rowania gruntami; poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popiera-

nie różnicowania działalności gospodarczej. Społeczność obszarów wiejskich, 

korzystając z możliwości pozyskania dodatkowych funduszy w ramach różnych 

programów europejskich, pobudza działalność gospodarczą, a w konsekwencji 

doprowadza do wzrostu gospodarczego na obszarach wiejskich.  

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 za spo-

dziewane efekty wdrażania programu uznano między innymi: znaczny wzrost 

aktywności mieszkańców obszarów wiejskich; usprawnienie samoorganizacji 

osób dążących do poprawy swoich warunków bytowych; chęć podwyższenia 

kwalifikacji zawodowych i ogólnych; większą świadomość odpowiedzialności 

za stan środowiska, oszczędności energii i wody; poprawę wizerunku polskiej 

wsi i zwiększenie jej atrakcyjności; uregulowanie kwestii własności gruntów 

i jego rejestracji; zwiększenie i dywersyfikacja popytu na usługi. 

Pełna ocena wyżej wymienionych efektów możliwa będzie po zakończe-

niu okresu wdrażania programu, czyli po 2013 roku. Obecnie jednak widoczne 

są pozytywne zmiany zachodzące w badanych gminach, wynikające z realizacji 

celów omawianego programu. 

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Zintegrowanego Progra-

mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 było nie mniej znaczące 

jak PROW. Jednym z celów cząstkowych Priorytetu 3 programu ZPORR było 

zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i in-

westorów zewnętrznych. Program ten umożliwił otrzymanie wsparcia finanso-

wego przez gminy, w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów
14

. 

W ramach Osi Priorytetowej 4–Ochrona środowiska RPO WO, pozytyw-

nie ocenia się wsparcie przekazane na projekty związane z inwestycjami w ob-

szarze gospodarki wodno-ściekowej (Działanie 4.1) Zgodnie z Raportem koń-

cowym w 2010 r.
15

 z wdrażania programu, projekty realizowane przez badane 

                                                           
14  Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (ZPORR), www.mrr.gov.pl. 
15  Badanie pt. Ocena jakości projektów i ich wpływu na skuteczną i efektywną realizację ce-

lów RPO WO 2007–2013 wraz ze wskazaniem obszarów wymagających dalszego wsparcia zo-

stało zrealizowane przez Instytut Badań Strukturalnych oraz Reytech Sp. z o.o. w okresie maj–

październik 2010 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.  



 Uwarunkowania i rozwój strefy podmiejskiej Opola… 63 

 

gminy w istotny sposób umożliwią wypełnienie poważnej luki cywilizacyjnej 

w województwie opolskim związanej z niezadowalającą dostępnością sieci ka-

nalizacyjnej. Również projekty w ramach działania 4.4. – ochrona regionalnej 

bioróżnorodności, zostały w znacznym stopniu zrealizowane
16

. 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowano głównie 

małe projekty, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych ludności 

wiejskiej. 

Środki przekazane w ramach dotacji unijnych badanym gminom przedsta-

wiono w tabeli 4. 

Tabela 4  

Środki finansowe pozyskane przez gminy ze źródeł unijnych (zł) 

Nazwa gminy wiejskiej 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

Chrząstowice  – 71 265 82 383 

Dąbrowa  – 4564 2 542 229 

Dobrzeń Wielki  4641 29 436 172 727 

Łubniany  – 37 666 114 292 

Tarnów Opolski  – 64 912 61 046 

Turawa  6 202 038 1 174 874 37 703 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 

Dane statystyczne wskazują, że największe środki finansowe w ramach 

dotacji unijnych udało się pozyskać gminom Turawa oraz Dąbrowa. Należy 

zwrócić uwagę na fakt, że wielkość pozyskanych funduszy przez gminy nie by-

ła uzależniona od ich wielkości. Największa liczba mieszkańców zamieszkuje 

gminę Dobrzeń Wielki, jednak to gmina Turawa otrzymała największe wsparcie 

finansowe. Gmina Turawa pozyskała środki m.in. w ramach PO IŚ na uporząd-

kowanie gospodarki ściekowej na obszarze aglomeracji Turawa, co wpisało się 

w realizację poważniejszego celu – ochrony wód podziemnych dwóch zbiorni-

ków, będących głównym źródłem wody pitnej dla 1/3 mieszkańców Opolszczy-

zny oraz kilku gmin w województwie śląskim. Gmina Dąbrowa natomiast wy-

                                                           
16  Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007–2013 

www.umwo.opole.pl. 
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korzystała środki pochodzące z PROW, PO KL oraz zrealizowała około 21 pro-

jektów w latach 2007–2010 w ramach RPO WO
17

. 

8. Instrumenty planowania i projektowania obszarów wiejskich 

Gminy, do których należą badane sołectwa dysponują Strategiami Rozwo-

ju, w większości realizują Program Odnowy Wsi
18

 (oprócz Krzanowic, Czar-

nowąs, Przywor) i mają Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego. Ważnym dokumentem z punktu widzenia rozwoju wsi jest jed-

nak Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007–2013 

(z elementami prognozy do roku 2020). Jednym z celów Strategii jest Wspiera-

nie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W dokumencie tym zwraca 

się uwagę, że zrównoważony rozwój obszarów wiejskich jest ściśle związany 

z koncepcją ich wielofunkcyjności, kształtowaniem warunków dla różnorodnej 

działalności ekonomicznej prowadzonej z poszanowaniem aspektów środowi-

skowych, rozwoju funkcji społecznych i kulturalnych oraz dbałością o zapew-

nienie mieszkańcom dobrych warunków życia.  

Aby osiągnąć wymieniony cel strategii, istotne jest wdrażanie przez gminy 

Programów Odnowy Wsi, przyczyniających się do aktywizacji i ukierunkowa-

nych działań społeczności lokalnych przez wspólne przedsięwzięcia na rzecz 

poprawy warunków i jakości życia z wykorzystaniem miejscowych zasobów 

(m.in. kulturowych).  

W ramach Programu Odnowy Wsi Opolskiej (POWO), w badanych gmi-

nach, stworzone zostały Lokalne Grupy Działań, których zakres działalności 

zaprezentowano w tabeli 5. 

                                                           
17  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 (PO IiŚ), www.mrr.gov.pl 

(3.01.2012); Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 (PO KL), www.mrr.gov.pl 

(3.01.2012). 
18  Program Rozwoju Wsi Opolskiej, www.umwo.opole.pl (2.01.2012). 
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Tabela 5  

Lokalne Grupy Działań w ramach Programu Odnowy Wsi Opolskiej 

Gmina 
Lokalna Grupa 

Działań 
Zakres działalności 

Łubniany Stobrawski Zie-

lony Szlak 

Wykorzystanie i ekspozycja dziedzictwa wielokulturowego i za-

sobów przyrodniczych obszaru oraz koordynowanie działań 

partnerów w celu stworzenia gościnnej i atrakcyjnej oazy Euro-

py 

Turawa, 

Chrząstowice 

Kraina Dino-

zaurów 

Podejmowanie działalności na rzecz rozwoju lokalnej aktywno-

ści społecznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 

Tarnów Opol-

ski 

Kraina Świętej 

Anny 

Ochrona bioróżnorodności obszaru charakteryzującego się du-

żym zróżnicowaniem środowiska geograficznego; centralną 

część terenu objętego działaniem stanowi Park Krajobrazowy 

„Góra Św. Anny”, gdzie znajduje się wiele cennych siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin objętych ochro-

ną przez Europejską Sieć Natura 2000 

Prószków, 

Komprachcice, 

Dąbrowa 

Partnerstwo Bo-

rów Niemodliń-

skich 

Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, kulturo-

wych i ludzkich, stanowiących podstawę tożsamości obszaru, 

służące wzmocnieniu jakości życia mieszkańców 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie www.umwo.opole.pl. 

Program Odnowy Wsi w województwie opolskim jest największym oraz 

najdłużej działającym w Polsce regionalnym programem aktywizacji wiejskich 

społeczności lokalnych. W ramach tego programu, po raz pierwszy w kraju 

wdrożono metodykę budowania przez sołectwa strategii rozwoju. Większość 

wsi biorących udział w programie, określanych jest jako wsie sukcesu, w któ-

rych dzięki oddolnemu zaangażowaniu mieszkańców, przy wsparciu samorządu 

gminnego ożywiono życie społeczno kulturalne.  

Wieloletnie funkcjonowanie programu oraz dzielenie się doświadczeniem 

zdobytym przez gminy sprawiło, że stał się on jednym z wyróżników regionu. 

Pojęcie Odnowy Wsi kojarzone jest z Opolszczyzną, a opolski program Odno-

wy Wsi stał się wzorcem do naśladowania w województwach dolnośląskim 

i śląskim.  

Podsumowanie 

Współczesne procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne, zachodzące na 

terenie strefy podmiejskiej Opola, odróżniają ten obszar od innych terenów 

wiejskich województwa opolskiego. 
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Aspekt ekonomiczny. Wydaje się, że strefa podmiejska Opola jest obsza-

rem dość zrównoważonym w stosunku do otaczających terenów. Świadczy 

o tym przyrost miejsc pracy w tej strefie wskutek tworzenia nowych przedsię-

biorstw. O zrównoważonym rozwoju strefy podmiejskiej Opola świadczy też 

relatywnie niski wskaźnik bezrobocia, który wynosi 3,4 w gminie Łubniany 

i 5,1 w gminie Dąbrowa. Warto podkreślić, że odsetek ten jest wyraźnie niższy 

niż w innych częściach województwa opolskiego i niższy niż odsetek bezrobot-

nych w skali Polski. Istotne jest, że w badanym okresie wartość ta na terenach 

wiejskich zmniejszyła się, co świadczy o dążeniu do równowagi ekonomicznej. 

Aspekt społeczny. Ujemne saldo migracji zagranicznych jest świadec-

twem nierównowagi na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej. Warto podkre-

ślić, że bilans ten jest zdecydowanie bardziej korzystny niż w skali całego wo-

jewództwa i niższy niż na terenie Opola. Ponadto, badany obszar charakteryzuje 

się dodatnim saldem migracji wewnętrznych, w przeciwieństwie do Opola, co 

wskazuje na rozwój strefy podmiejskiej miasta.  

Aspekt ekologiczny. W świetle analizowanych dokumentów i ekspertyz, 

stan środowiska na badanym obszarze poprawia się, o czym świadczą m.in. lep-

szy stan wód gruntowych. Poprawę tę osiągnięto przez prowadzone w ostatnich 

latach inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków. Gospodarka odpadami nie 

była przedmiotem badań i jest to ciągle nie w pełni rozwiązany problem. 

Analiza dokumentów strategicznych gmin, Programów Rozwoju Gmin, 

jak i Programów Ochrony Środowiska wykazała uwzględnienie koncepcji 

zrównoważonego rozwoju oraz poszanowanie dla środowiska naturalnego. 

Uczestnictwo badanych sołectw w Programie Odnowy Wsi Opolskiej przyczy-

niło się, w większości przypadków, do poprawy jakości życia społeczności lo-

kalnej i zwrócenia uwagi na możliwości wykorzystania walorów regionu. Nale-

ży również zwrócić uwagę, że władze lokalne starają się w dużym stopniu roz-

wiązać problemy występujące na obszarach im podległych, wykorzystując przy 

tym wsparcie finansowe Unii Europejskiej z poszanowaniem zasad rozwoju 

zrównoważonego. 
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CONDITIONS AND DEVELOPMENT OF OPOLE RURAL AREAS IN 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT ASPECT 

Summary 

A suburban zone is area which is characterized by dynamic spatial and functional 

transformations which is subjected to the significant investment pressure. The neigh-

bourhood of the suburbia with the city results in constantly happening changes in these 

areas. 

The main aim of this article is to identify current process and socioeconomic phe-

nomena occurring in country areas being in a near distance from Opole city in aspects 

of sustainable development. 

Moreover, the author of the article is pointing at new functions appearing on the 

countryside. In country areas he recognizes having elements the essential impact on de-

velopment and happening changes among others: 

– availability of investment areas in the commune, 

– migrations of the population from the city to the village, 

– centres acquired by explored communes from EU sources, 

– instruments of planning and designing country areas. 

Above factors and happening changes in studied area, were included in three di-

mensions of the sustainable development: economic, environmental and ecological. 

Translated by Agnieszka Dembicka-Niemiec 
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Uniwersytet Szczeciński 

STAN SEKTORA USŁUG NA OBSZARACH WIEJSKICH 

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

Wprowadzenie 

Znaczenie sektora usług w nowoczesnych gospodarkach świata wzrasta 

z roku na rok. Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych sektora 

usług koncentruje się na obszarach miejskich. Coraz częściej jednak miejscem 

lokalizacji przedsiębiorstw usługowych stają się obszary wiejskie. Celem arty-

kułu jest charakterystyka oraz wskazanie czynników rozwoju sektora usług na 

obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. 

1. Charakterystyka obszarów wiejskich w Polsce i w województwie za-

chodniopomorskim 

Obszary wiejskie w Polsce mają o wiele większe znaczenie niż w innych 

krajach europejskich, o czym świadczą statystyki. Wieś w naszym kraju jest 

miejscem zamieszkania dla połowy polskiego społeczeństwa, dla co trzeciego 

mieszkańca stanowi źródło utrzymania, a co czwarty – ma tam swoje miejsce 

pracy
1
.  

                                                           
1  Szerzej na ten temat zob.: L. Knoblauch, W. Lizińska, R. Marks, Problemy rozwoju przed-

siębiorczości na terenach wiejskich, w: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie inte-

gracji z Unią Europejską, Kraków 2001, s. 297. 
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Obszary wiejskie to pojęcie nieposiadające jednorodnej definicji, zarówno 

w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Definicja GUS, wykorzystana przez auto-

rów tego artykułu, wyodrębnia obszary wiejskie na podstawie krajowego reje-

stru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, zaliczając do nich gmi-

ny wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko-wiejskich. Analogicznie, obszary 

miejskie obejmują swym zasięgiem gminy miejskie i miasta w gminach miej-

sko-wiejskich. Podział przedstawiono na rysunku 1. 

 

Rys. 1. Klasyfikacja obszarów wiejskich i miejskich województwa zachodniopomor-

skiego według TERYT 

Źródło:   opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych (BDL). 
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Według danych GUS, obszary wiejskie zajmują w Polsce powierzchnię 

291,4 tys. km
2
, co stanowi 93% obszaru kraju. W województwie zachodniopo-

morskim obszary wiejskie zajmują 17,6 tys. km
2
, co stanowi 86,2% powierzch-

ni województwa. 

 Na obszarch wiejskich w Polsce mieszka 38,2% ogółu ludności, to jest 

14,6 mln osób. Województwo zachodniopomorskie zamieszkuje ponad 1,6 mln 

ludności, z czego na obszarach wiejskich około 0,5 mln ludności, co stanowi 

31,6% ogółu ludności województwa. Średnio, 1 hektar obszaru wiejskiego za-

mieszkuje 0,3 osoby, podczas gdy na obszarze miejskim gęstość zaludnienia 

wynosi 4 osoby/ha. Dokładne dane zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1 

Podstawowe dane dotyczące liczby ludności, powierzchni oraz gęstości zaludnienia na 

obszarach miejskich i wiejskich w województwie zachodniopomorskim w 2010 r.  

Cecha 
Ludność 

(w os.) 

Powierzchnia 

(w ha) 

Gęstość zaludnienia 

(w os./ha) 

Obszar miejski 1 123 750  68,4% 282 365  13,8% 4,0 

Obszar wiejski 520 321  31,6% 1 758 264  86,2% 0,3 

Razem 1 644 071  100,0% 2 040 629  100,0% 0,8 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie BDL. 

Warto podkreślić wysokie zróżnicowanie miejscowości wiejskich w Pol-

sce pod względem liczby mieszkańców: 15% liczy mniej niż 100 mieszkańców, 

66% – od 100 do 500 mieszkańców, 13% – od 500 do 1000 mieszkańców i tyl-

ko 6% powyżej 1000 mieszkańców
2
. 

2. Pojęcie oraz znaczenie sektora usług w gospodarce 

Obecnie obserwujemy tendencję intensywnego wzrostu i rozwoju sektora 

usług, wyrażającą się zarówno w dymamice wartości dodanej wytwarzanej 

przez usługi, jak i liczbie osób zatrudnionych w tym sektorze. W krajach Unii 

                                                           
2  Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (z elementami prognozy do roku 2010), 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005, s. 20, http://www.rcie.katowice.pl/ 

dokumenty/2/strategia-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-rolnictwa.pdf (22.04.2012).  
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Europejskiej sektor usług wytwarza ponad 71,7% wartości dodanej i zatrudnia 

69,2% ogółu ludności, w Polsce natomiast wartości te są niższe i wynoszą od-

powiednio: 64,2% oraz 54,5%. Wartość dodana w sektorze usług w wojewódz-

twie zachodniopomorskim jest na poziomie wyższym niż średnia dla Polski 

i wynosi ponad 70,1% ogółu wygenerowanej wartości dodanej. Sektor usług za-

trudnia ponad 62,5% ogółu ludności w województwie zachodniopomorskim
3
.  

Zapotrzebowanie na usługi wzrasta zarówno pod względem ilościowym 

(o czym świadczą powyższe dane liczbowe), jak i jakościowym, co jest wyni-

kiem rozwoju społeczno-gospodarczego, również wzrostu poziomu życia lud-

ności obszarów miejskich i wiejskich. 

Ogromne zróżnicowanie sektora usług powoduje trudności w ich definio-

waniu. Według klasycznej definicji O. Langego: „usługami są wszelkie czynno-

ści związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale 

niesłużące bezpośrednio do produkowania przedmiotów”
4
.  

Według W.J. Stantona usługa to występująca odrębnie działalność nie-

przynosząca materialnego efektu, dostraczająca (nabywcy) określonych korzy-

ści, które nie są koniecznie związane ze sprzedażą produktów lub innych usług
5
. 

Ciekawą, aczkolwiek traktujacą usługę jako dodatek do tego co już zostało 

wytworzone, jest definicja usługi przez odwołanie się do bezpośredniego wyni-

ku (rezultatu) pracy autorstwa K. Polarczyka, według którego usługa jest pracą 

wytwórczą, której efektem jest wartość użytkowa odtworzona lub nadana istnie-

jącemu i ukształtowanemu już wcześniej obiektowi (produktowi materialnemu, 

informacji, osobie lub grupie społecznej)
6
.  

Specyfikę współczesnego sektora usług najbardziej adekwatnie obrazuje 

definicja zaproponowana przez K.Rogozińskiego, zgodnie z którą usługą jest 

podejmowane zlecenie, intencjonalne świadczenie pracy i/lub korzyści. Rozsze-

                                                           
3  Dane za 2008/2009 r., Eurostat, Bank Danych Lokalnych. 
4  O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I, Warszawa 1967, s. 24, w: Przedsiębiorstwo usługowe, 

Ekonomika, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 29. 
5  W.J. Stanton, Fundamentals of marketing, MsGraw Hill, New York 1981, s. 441, w: 

K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 

2000, s. 31–32. 
6  K. Polarczyk, Wynik pracy podstawą definicji, klasyfikacji oraz sfery usług, „Ruch Prawni-

czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1971/1, w: K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 32. 
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rzając ową definicję, celem świadczenia usługi jest wzbogacenie walorów oso-

bistych bądź wolumenu użyteczności dóbr, jakimi usługobiorca dysponuje
7
. 

Ph. Kotler i inni zdefiniowali usługę jako „wszelką działalność lub ko-

rzyść, którą jedna ze stron świadczy na rzecz innej, z zasady niematerialną i nie 

prowadzącą do uzyskania własności. Wykonanie usługi może, ale nie musi być 

związane z fizycznym/materialnym przedmiotem”
8
. 

W sposób pełniejszy usługę zdefiniowano jako: 

– zbiór funkcji oferowanych użytkownikowi przez organizację, 

– skutek wywołany przez czynności na styku między świadczącym 

usługę a klientem oraz przez czynności wykonywane u świadczą-

cego usługę w celu zaspokojenia potrzeb klienta
9
. 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod pojęciem usług ro-

zumie się:  

– wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych 

prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, tzn. usługi 

dla celów produkcji nietworzące bezpośrednio nowych dóbr mate-

rialnych,  

– wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki na-

rodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsump-

cji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej10. 

Sektor usług, zgodnie z przyjętą konwencją Departamentu Handlu i Usług 

GUS, tworzą podmiotowo określone jednostki, których podstawowy rodzaj 

działalności sklasyfikowano wg PKD 2007 w sekcjach: G – handel hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – 

transport i gospodarka magazynowa; I – działalność związana z zakwaterowa-

niem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działal-

ność finansowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N – dzia-

łalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – admi-

nistracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne; 

P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; R – działalność zwią-

                                                           
7  K. Rogoziński, Usługi rynkowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Po-

znań 2000, s. 36. 
8  B. Hollins, S. Shinkins, Managing service operations, Design and implementation, Sage 

Publications, London 2006, s. 8. 
9  Tamże. 
10  Tamże. 
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zana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T – 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby; U – organizacje 

i zespoły eksterytorialne11. 

Sektor usług kojarzony jest z nowoczesną gospodarką i z obszarami miej-

skimi, jednak ma swoje trwałe miejsce również na obszarach wiejskich. 

3. Charakterystyka sektora usług na obszarach wiejskich w wojewódz-

twie zachodniopomorskim 

Sektor usług na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomor-

skim przeanalizowano w przekroju podmiotów gospodarczych zarejestrowa-

nych w rejestrze REGON. 

Materiałem analitycznym są dane pochodzące z baz danych Banku Danych 

Lokalnych GUS. Przeprowadzona analiza ilościowa oparta jest więc, w głównej 

mierze, na analizie danych zastanych. 

3.1. Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON 

Liczba podmiotów usługowych na obszarach wiejskich w województwie 

zachodniopomorskim w 2010 roku wyniosła 30,7 tys. Dokładne dane dotyczące 

liczby podmiotów gospodarczych w poszczególnych sektorach na obszarach 

miejskich i wiejskich województwa zachodniopomorskiego przedstawiono 

w tabeli 2. 

                                                           
11  Rynek wewnętrzny w 2010 r., informacje i opracowania statystyczne, GUS, Departament 

Handlu i Usług, Warszawa 2010, s. 8. 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ch_rynek_wewnetrzny_w_2010.pdf. 
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Tabela 2 

Podmioty zarejestrowane w poszczególnych sektorach na obszarach miejskich i wiej-

skich województwa zachodniopomorskiego w 2010 r.  

Sektor 

Liczbowo Procentowo 

Rolnictwo, 

leśnictwo 

i rybactwo 

Przemysł 

i budownictwo 
Usługi Razem 

Rolnictwo, 

leśnictwo 

i rybactwo 

Przemysł 

i budownictwo 
Usługi 

Obszar miejski 2110 34 516 137 180  173 806  1,21 19,86 78,93 

Obszar wiejski 3944 11 918 30 720  46 582 8,47 25,58 65,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Największą liczbę podmiotów sektora usług w województwie zachodnio-

pomorskim na obszarach wiejskich zanotowano w: Dobrej Szczecińskiej (2
12

) – 

2298, Mielnie (2) – 1448, Kołobrzegu (2) – 1375, Rewalu (2) – 1246, Kołba-

skowie (2) – 1182; najmniejszą natomiast w: Nowym Warpnie (5
13

) – 39, Ińsku 

(5) – 46, Chociwlu (5) – 59, Lipianach (5) – 64, Dobrzanach (5) – 64. 

W województwie zachodniopomorskim podmioty usługowe na obszarach 

wiejskich stanowią blisko 66% ogółu podmiotów, natomiast w miastach odse-

tek ten jest wyższy i wynosi 79%. Porównanie przedstawiono na rysunkach 

2 i 3.  

                                                           
12  (2) oznacza gminę wiejską. 
13  (5) oznacza obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej. 
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Rys. 2.  Procentowy udział zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według sekto-

rów ekonomicznych w 2010 r. na obszarach wiejskich województwa zachodniopomor-

skiego 

Źródło:  opracowanie własne. 

 

Rys. 3. Procentowy udział zarejestrowanych podmiotów gospodarczych według sekto-

rów ekonomicznych w 2010 r. na obszarach miejskich województwa zachodniopomor-

skiego 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podmioty gospodarcze sektora usług charakteryzuje nierównomierne roz-

mieszczenie w przestrzeni na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

Wysoki odsetek koncentracji podmiotów sektora usług występuje najczęściej na 

obszarach przygranicznych, a także tam, gdzie infrastruktura techniczna (drogi, 

sieć kolejowa) jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Zdecydowanie wyższe niż na 

pozostałych obszarach zagęszczenie podmiotów oferujących usługi turystyczne, 

hotelowe, gastronomiczne jest widoczne w zachodniej części pasa nadmorskie-

go. Większą liczebnością podmiotów usługowych charakteryzują się również 

obszary w okolicach dużych miast. Na rysunku 4 przedstawiono odsetek pod-

miotów usługowych w województwie zachodniopomorskim z uwzgędnieniem 

podziału na obszary wiejskie i miejskie. 

 

Rys. 4. Rozmieszczenie podmiotów usługowych w województwie zachodniopomor-

skim w 2010 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 
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Do obszarów wiejskich o największym odsetku podmiotów usługowych 

(powyżej 75%) należą: Widuchowa (2) – 90,7%; Mieszkowice (5) – 90%; 

Przybiernów (2) – 87,1%; Nowogard (5) – 85,1%; Police (5) – 81,8%; Kołba-

skowo (2) – 81,3%; Węgorzyno (5) – 80,5%; Dobra (Szczecińska) (2) – 80,3%; 

Pełczyce (5) – 79,4%; Stepnica (2) – 79%; Międzyzdroje (5) – 78,6%; Trzciń-

sko-Zdrój (5) – 78%; Świerzno (2) – 77,7%; Ińsko (5) – 77,6%; Banie (2) – 

77,6%; Suchań (5) – 77,6%; Stare Czarnowo (2) – 77%; Gryfino (5) – 76,7%; 

Chojna (5) – 76,2%; Nowe Warpno (5) – 76,1%; Radowo Małe (2) – 75,4%. 

Najniższy odsetek przedsiębiorstw sektora usług na obszarach wiejskich (poni-

żej 50%) odnotowano w gmianach/obszarach wiejskich i w gminach miejsko-

wiejskich: Białogard (2) – 47,4%; Bobolice (5) – 47,8%; Ustronie Morskie (2) – 

48,7%; Brzeżno (2) – 48,9%; Drawsko Pomorskie (5) – 49%. 

Dokładne dane odnośnie do liczby podmiotów gospodarczych w poszcze-

gólnych sektorach oraz dynamikę ich wzrostu przedstawioną w ujęciu rok do 

roku oraz w odniesieniu do 2000 r. przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz ich dynamika w ujęciu 

sektorowym na obszarach wiejskich i miejskich województwa zachodniopomorskiego 

(lata 2001–2010) 

Lata 
Liczba podmiotów 

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

O
b

sz
ar

y
  

m
ie

js
k
ie

 Rolnictwo 

i leśnictwo 

1846 1904 2044 2131 2121 2175 2212 2222 2226 2087 

Przemysł 

i budownictwo 

29 177 29 687 29 840 29 539 29 787 30 818 31 632 32 540 33 225 34 462 

Usługi 114 464 121 133 126 972 130 636 133 273 135 413 135 442 134 390 134 410 137 023 

O
b

sz
ar

y
  

w
ie

js
k

ie
 Rolnictwo 

i leśnictwo 
3898 3643 3917 4038 3471 3602 3663 3736 3755 3819 

Przemysł 

i budownictwo 

6667 6794 7068 7240 7391 8048 8941 9813 10564 11709 

Usługi 20 181 21 477 23 149 24 627 25 525 26 325 27 187 27 641 28 523 30 334 

Dynamika rok do 

roku 

2001/ 

2000 

2002/ 

2001 

2003/ 

2002 

2004/ 

2003 

2005/ 

2004 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

O
b

sz
ar

y
  

m
ie

js
k
ie

 Rolnictwo 
i leśnictwo 

3,14% 7,35% 4,26% -0,47% 2,55% 1,70% 0,45% 0,18% 1,89% –8,00% 

Przemysł 

i budownictwo 

1,75% 0,52% –1,01% 0,84% 3,46% 2,64% 2,87% 2,11% –0,05% 3,80% 

Usługi 5,83% 4,82% 2,89% 2,02% 1,61% 0,02% –0,78% 0,01% 0,24% 1,70% 

O
b

sz
ar

y
  

w
ie

js
k

ie
 

Rolnictwo 

i leśnictwo 

–6,54% 7,52% 3,09% -14,04% 3,77% 1,69% 1,99% 0,51% 2,90% –1,20% 

Przemysł 1,90% 4,03% 2,43% 2,09% 8,89% 11,10% 9,75% 7,65% 4,57% 6,00% 
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Lata 
Liczba podmiotów 

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

i budownictwo 

Usługi 6,42% 7,79% 6,38% 3,65% 3,13% 3,27% 1,67% 3,19% 3,52% 2,70% 

Dynamika (2000 – 

rok bazowy) 

2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

O
b

sz
ar

y
 m

ie
j-

sk
ie

 

Rolnictwo 

i leśnictwo 

3,1% 10,7% 15,4% 14,9% 17,8% 19,8% 20,4% 20,6% 22,9% 13,1% 

Przemysł 
i budownictwo 

1,7% 2,3% 1,2% 2,1% 5,6% 8,4% 11,5% 13,9% 13,8% 18,1% 

Usługi 5,8% 10,9% 14,1% 16,4% 18,3% 18,3% 17,4% 17,4% 17,7% 19,7% 

O
b

sz
ar

y
  

w
ie

js
k

ie
 Rolnictwo 

i leśnictwo 

–6,5% 0,5% 3,6% -11,0% –7,6% –6,0% –4,2% –3,7% –0,9% –2,0% 

Przemysł 

i budownictwo 

1,9% 6,0% 8,6% 10,9% 20,7% 34,1% 47,2% 58,5% 65,7% 75,6% 

Usługi 6,4% 14,7% 22,0% 26,5% 30,4% 34,7% 37,0% 41,3% 46,3% 50,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Pod względem przyrostu liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON 

w latach 2001–2010 w województwie zachodniopomorskim, obszary wiejskie 

we wszystkich sektorach rozwijają się bardziej dynamicznie niż obszary miej-

skie. Świadczy to o wysokim stopniu chłonności rynku w miejscowościach 

wiejskich oraz tendencji wzrostu atrakcyjności tychże obszarów. W Polsce, 

również w województwie zachodniopomorskim, mieszkańcy dużych miast co-

raz częściej preferują wieś i obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania oraz 

prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę sektor usług, jego 

dynamika w ujęciu rok do roku w latach 2001–2010 wahała się w przedziale od 

1,67% do 7,79%. W 2010 roku sektor usług na obszarach wiejskich w odniesie-

niu do 2000 roku wzrósł aż o 50,3% (wzrost w analogicznym okresie na obsza-

rach miejskich wyniósł tylko 19,7%). 

Analizę sektora usług podmiotów zarejestrowanych w REGON warto 

wzbogacić o podział na sekcje PKD. Dane dotyczące liczby podmiotów usłu-

gowych w poszczególnych sekcjach oraz charakterystyka udziału poszczegól-

nych sekcji w sektorze usług na obszarach wiejskich i miejskich województwa 

zachodniopomorskiego przedstawiono w tabeli 4.  
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Tabela 4 

Podmioty usługowe na obszarach miejskich i wiejskich w województwie zachodniopo-

morskim według sekcji PKD 2007 w 2010 r. – ujęcie liczbowe oraz procentowe w od-

niesieniu do całego sektora usług w województwie zachodniopomorskim 

Sekcja działalności usługowej według PKD 

2007 

Liczbowo Procentowo 

Obszary 

miejskie 

Obszary 

wiejskie 

Obszary 

miejskie 

Obszary 

wiejskie 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa po-

jazdów samochodowych, włączając moto-

cykle 

45 719 10 953 27,28 6,54 

H Transport i gospodarka magazynowa 12 160 3002 7,26 1,79 

I Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 

8589 4808 5,13 2,87 

J Informacja i komunikacja 3328 412 1,99 0,25 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5879 1032 3,51 0,62 

L Działalność związana z obsługą rynku nie-

ruchomości 

13 389 1090 7,99 0,65 

M Działalność profesjonalna, naukowa i tech-

niczna 

14 195 1874 8,47 1,12 

N Działalność w zakresie usług administro-

wania i działalność wspierająca 

4997 929 2,98 0,55 

O Administracja publiczna i obrona narodo-

wa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

564 478 0,34 0,29 

P Edukacja 4376 959 2,61 0,57 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 10 980 1923 6,55 1,15 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 

2919 778 1,74 0,46 

S Pozostała działalność usługowa 10 085 2134 6,02 1,27 

T Gospodarstwa domowe zatrudniające pra-

cowników; gospodarstwa domowe produ-

kujące wyroby i świadczące usługi na wła-

sne potrzeby 

4 5 0,00 0,00 

U Organizacje i zespoły eksterytorialne 7 0 0,00 0,00 

Razem 137,1 tys. 30,3 tys. 82,00 18,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

Powyższe dane wskazują na potencjał wzrostu sektora usług na obszarach 

wiejskich (tylko 18% sektora usług w województwie zachodniopomorskim sta-

nowią podmioty ulokowane na obszarach wiejskich) oraz uzasadniają stosun-

kowo wysoką dynamikę wzrostu podmiotów usługowych na tych obszarach. 

Sektor usług pod względem struktury sekcji PKD 2007 jest zróżnicowany 

na obszarach wiejskich i miejskich w województwie zachodniopomorskim. 
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Założenie: sektor usług na obszarach miejskich = 100% 

Rys. 5. Struktura sektora usług na obszarach miejskich w województwie zachodniopo-

morskim w 2010 r. według sekcji PKD 2007 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 

 

Założenie: sektor usług na obszarach wiejskich = 100% 

Rys. 6. Struktura sektora usług na obszarach wiejskich i miejskich w województwie 

zachodniopomorskim w 2010 r. według sekcji PKD 2007 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 



82 Wojciech Downar, Małgorzata Smolska 

 

Zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich zarysowuje się 

dominujący udział sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle (w przypadku obszarów wiejskich aż 

36,06%). Na obszarach wiejskich obserwujemy także znaczący udział: sekcji I – 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (aż 

15,83%, na obszarach miejskich tylko 6,26%); sekcji H – transport i gospodarka 

magazynowa (9,88%, na obszarach miejskich – 8,86%). Na obszarach 

miejskich natomiast widać zdecydowaną przewagę, w stosunku do obszarów 

wiejskich, m.in. sekcji: L – działalność związana z obsługą rynku (9,76% 

w porównaniu do 3,59% na obszarach wiejskich); M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (10,35% w porównaniu do 6,17% na 

obszarach wiejskich), J – informacja i komunikacja (2,43% w porównaniu do 

1,36% na obszarach wiejskich), K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

(4,29% w porównaniu do 3,40% na obszarach wiejskich). 
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Rys. 7. Wskaźnik dynamiki sekcji usługowych według PKD 2004 oraz dynamika 

udziału poszczególnych sekcji w sektorze usług 

Wskaźnik dynamiki sekcji, liczony jako: [(liczba podmiotów danej sekcji w 2009 r. 

– liczba podmiotów danej sekcji w 2005 r.)/liczba podmiotów danej sekcji 

w 2005 r.] • 100% 

Dynamika udziału sekcji w sektorze usług, liczona jako: [(liczba podmiotów danej 

sekcji w 2009 r. – liczba podmiotów danej sekcji w 2005 r.)/liczba różnica 

nowopowstałych podmiotów wszytskich sekcji w latach 2005–2009] • 100% 

Sekcje wg PKD 2004: G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samocho-

dowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego; H – hotele i restau-

racje; I – transport, gospodarka magazynowa i łączność; J – pośrednictwo finansowe; 

K – obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej; L – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpie-

czenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; M – edukacja; N – ochrona 

zdrowia i pomoc społeczna; O – działalność usługowa komunalna, społeczna i indywi-

dualna, pozostała; P – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Q – organi-

zacje i zespoły eksterytorialne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL. 
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W latach 2005–2009 najbardziej dynamicznie, na obszarach wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego, wzrastały sekcje: Q – organizacje 

i zespoły eksterytorialne; O – działalność usługowa komunalna, społeczna 

i indywidualna, pozostała; N – ochrona zdrowia i pomoc społeczna; H – hotele 

i restauracje oraz L – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne. Do wzrostu 

udziału sektora usług natomiast w największym stopniu przyczyniły się sekcje: 

O – działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała; N – 

ochrona zdrowia i pomoc społeczna; K – obsługa nieruchomosci, wynajem 

i usługi związane z prowadzeniem działałności gospodarczej; H – hotele 

i restauracje. 

4. Ograniczenia obszarów wiejskich w województwie zachodniopomor-

skim 

Wzrost i rozwój sektora usług na obszarach wiejskich w województwie 

zachodniopomorskim jest uzależniony od określonych czynników społeczno-

gospodarczych. Możemy do nich zaliczyć potencjał demograficzny ludności, 

w tym wykształcenie, strukturę wiekową, przyrost naturalny oraz potencjał go-

spodarczy, w tym wskaźnik: zatrudnienia, bezrobocia, rozwoju gospodarczego 

mierzony stopą PKB oraz stan infrastruktury społecznej i technicznej. 

Wykształcenie ludności wiejskiej nadal wypada niekorzystnie w porówna-

niu z poziomem wykształcenia mieszkańców miast, którzy charakteryzują się 

zdecydowanie wyższym odsetkiem osób z wykształceniem ponadpodstawowym 

(73% w miastach wobec ok. 56% na wsi) oraz ponad trzykrotnie niższym od-

setkiem osób bez wykształcenia (1,5% w miastach wobec 5% na wsi). Na ob-

szarach wiejskich udział ludności z wyższym wykształceniem stanowił 8,1% 

ogółu ludności i był niższy o 15,9 pkt proc. niż w miastach. Na wsi notuje się 

natomiast duży udział ludności z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 

który w 2009 roku stanowił 29,0%
14

. 

W porównaniu z sytuacją w miastach, polska wieś charakteryzowała się 

wyższą wartością współczynnika dzietności (1,496 wobec 1,330) oraz niższą 

                                                           
14  Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa (z elementami prognozy do roku 2010), 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2005, s. 21, http://www.rcie.katowice.pl/ 

dokumenty/2/strategia-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-rolnictwa.pdf (22.04.2012). 
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medianą wieku (36,0 wobec 38,9 lat). Analiza potencjału demograficznego 

wskazuje na relatywnie korzystną strukturę wiekową ludności wiejskiej – 

44,5% ludności w wieku przedprodukcyjnym mieszkało na wsi (co stanowiło 

21,6% ogółu ludności wiejskiej). Problemem wsi staje się natomiast odpływ 

ludności z obszarów wiejskich na niektórych terenach, choć w ostatnich latach 

zauważalna jest także długotrwała, rosnąca tendencja napływu ludności na ob-

szary wiejskie z miast (saldo migracji w 2009 r. wyniosło 41,1 tys. osób i wzro-

sło od 2003 r. o 34,9%)
15

. 

W województwie zachodniopomorskim na obszarach wiejskich odnoto-

wano zarówno najniższą w Polsce wartość wskaźnika zatrudnienia (42,4%), jak 

i najwyższą wartość stopy bezrobocia (aż 13,2%)
16

. Problemem jest też słabo 

rozwinięta infrastruktura techniczna oraz infrastruktura społeczna (dokładne 

dane zawarto w tabeli 5). 

Tabela 5 

Infrastruktura społeczna i techniczna na obszarach wiejskich województwa zachodnio-

pomorskiego – mocne i słabe strony 

Infrastruktura społeczna 

+ – 

 liczba kin (największa spośród wszystkich 

województw) 

 liczba instytucji kultury (domów i ośrodków 

kultury, klubów oraz świetlic), w tym liczba 

świetlic (aż 191, najwięcej w województwie 

zachodniopomorskim 

 największa baza turystyczna obiektów oraz 

liczba miejsc noclegowych (łącznie z woje-

wództwem pomorskim aż 27,1% obiektów 

i 38,8% wszystkich miejsc noclegowych na 

wsi oraz 37,6% wszystkich udzielonych 

noclegów na terenach wiejskich) 

 wskaźnik gęstości zbiorowego zakwatero-

wania (ponad średnią wynoszącą 10/1000 

km2 – dla porównania, średnia dla miast aż 

194/1000 km2) 

 największa liczba noclegów przypadająca na 

jednego turystę (6,8), a także najwyższy taki 

 poziom współczynnika skolaryzacji netto 

szkół podstawowych (70,8 – najniższy w za-

chodniopomorskim) oraz gimnazjalnych 

(47,8) 

 spadek liczby praktyk lekarskich i stomato-

logicznych 

 spadek liczby obiektów zbiorowego zakwa-

terowania oraz miejsc noclegowych 

(o 26,1%) 

                                                           
15  Dane za 2009 r. na podst.: Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa Olsztyn 2011. 
16  Tamże. 
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Infrastruktura społeczna 

+ – 

wskaźnik w odniesieniu do turystów zagra-

nicznych (6,4) 

 

Infrastruktura techniczna 

+ – 

 wskaźnik liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania na 1000 ludności na wsi 

(4 mieszkania na 1000 ludności w 2009 r.) 

 gęstość sieci rozdzielczej: wodociągowej, 

kanalizacyjnej oraz gazowej (poniżej śred-

niej krajowej) 

 niskie zagęszczenie dróg zamiejskich 

o twardej nawierzchni (poniżej 50 km/100 

km2) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Warszawa 

Olsztyn 2011. 

W następstwie poprawy wyposażenia wsi w infrastrukturę społeczną 

i techniczną oraz nasilających się procesów urbanizacji i przejmowania wzor-

ców życia miejskiego, pojawia się szansa na zmianę charakteru tradycyjnej za-

budowy polskiej wsi w bardziej nowoczesną, co niewątpliwie będzie sprzyjać 

rozwojowi sektora usług na tych obszarach.  

Podsumowanie 

Obszary wiejskie w województwie zachodniopomorskim odgrywają zna-

czącą rolę nie tylko pod względem zajmowanej powierzchni i liczby mieszkań-

ców. Przede wszystkim stanowią one potencjał wzrostu i rozwoju sektora usług. 

Przeprowadzone analizy porównawcze wykazały, że mimo przeważajacego 

liczbowo i procentowo wolumenu podmiotów usługowych zlokalizowanych na 

obszarach miejskich, to obszary wiejskie wykazują wyższą dynamikę sektora 

usług. Podsumowując, potencjał sektora usług na obszarach wiejskich w woje-

wództwie zachodniopomorskim nie jest w pełni wykorzystany. Decydujący 

wpływ na ożywienie sektora usług ma rozwój elementów infrastruktury tech-

nicznej i społecznej na obszarach wiejskich.  
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Summary 

The importance of the service sector in modern economies is growing more and 

more nowadays. The vast majority of the service sector is concentrated in urban areas, 

however an increasing number of service companies are located in rural areas. The aim 

of this paper is to characterize service sector in rural areas and identify factors influen-

cing the development of service entities in West Pomeranian Voivodeship. 
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POZIOM KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE NA TLE 

WYBRANYCH KRAJÓW EUROPEJSKICH 

Wprowadzenie 

Obecnie za kluczowe wyzwanie dla społeczeństw poszczególnych krajów 

uznaje się zagadnienie konkurencyjności. W tej perspektywie uważa się, że 

w skutecznym współzawodnictwie na lokalnych, regionalnych, krajowych 

i międzynarodowych rynkach bardzo ważną rolę odgrywają zasoby wiedzy i in-

formacji
1
. Poruszanie się we współczesnej rzeczywistości gospodarczej wyma-

ga większego oparcia się na niematerialnych czynnikach niż na zasobach natu-

ralnych czy nakładach fizycznych
2
. Oznacza to, że z ekonomicznego punktu 

widzenia, stosunkowo najbardziej optymalną strategią, zarówno na poziomie 

indywidualnym, jak i zbiorowym, jest podejmowanie inwestycji w człowieka, 

które warunkują zdolności do wytwarzania, przetwarzania i wykorzystania in-

formacji
3
. Do działań takich można zaliczyć najróżniejsze formy aktywności, 

począwszy od najbardziej oczywistych, takich jak kształcenie w ramach syste-

                                                           
1  M. Porter, Building the microeconomic foundations of prosperity: findings from Business 

Competitiveness Index, w: Global Competitiveness Report 2003–2004, World Economic Forum, 

Geneva 2003, s. 32. 
2  W.W. Powell, K. Snellman, The knowledge economy. Annual Review of Sociology, t. 30, 

Stanford University, 2004, s. 201. 
3  M. Castels, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 85. 
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mu edukacji, po względnie mniej ewidentne – dbanie o zdrowie i dobrostan 

psychiczny czy rozwijanie kompetencji związanych z wykorzystaniem techno-

logii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Lokaty w tego typu obszary, 

decydujące o aktualnym i przyszłym poziomie dobrobytu, stanowią centralny 

punkt teorii kapitału ludzkiego. Oprócz pozytywnego oddziaływania na wzrost 

gospodarczy i konkurencyjność, coraz silniej podkreśla się istotną rolę elemen-

tów składających się na kapitał ludzki w polityce publicznej. Istniejące nierów-

ności społeczne tworzą bariery rozwoju człowieka, ponieważ przyczyniają się 

do deprecjacji jego umiejętności
4
. Dysponowanie odpowiednimi przymiotami 

wysoko wycenianymi przez rynek, takimi jak pożądane kompetencje czy zdol-

ności, zwiększa szansę na zatrudnienie oraz stanowi dobre zabezpieczenie przed 

wykluczeniem społecznym i różnymi formami dyskryminacji
5
. Kapitał ludzki 

jest przedmiotem rozważań nie tylko na poziomie pojedynczego człowieka, ale 

i w wymiarach ponadjednostkowych. W makroekonomicznym podejściu do te-

go zagadnienia na ogół mierzony jest stopień wpływu tego czynnika na wiel-

kość produkcji czy wzrost gospodarczy poszczególnych państw. Oprócz tego 

próbuje się oszacować zyski społeczne z nakładów na edukację, jak również 

dokonywać pomiaru wartości kapitału ludzkiego dla całych populacji zamiesz-

kujących dane kraje w celu dokonania porównań konkurencyjności międzyna-

rodowej. W artykule zaprezentowano szerokie ujęcie kapitału ludzkiego dla 

określenia miejsca polskiego społeczeństwa pod względem jego poziomu na tle 

obywateli wybranych państw europejskich. 

1. Materiał i metody 

W celu przybliżonego oszacowania miejsca polskiego społeczeństwa pod 

względem poziomu kapitału ludzkiego wśród społeczeństw wybranych europej-

skich krajów
6
, w artykule przedstawiono jedną z propozycji jego ustalenia. 

U podstaw takiego podejścia leży szerokie pojmowanie kapitału ludzkiego. 

                                                           
4  E. Mikuła-Bączek, Znaczenie nierówności społecznych dla akumulacji kapitału ludzkiego i 

wzrostu gospodarczego, w: D. Kopycińska, Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Kate-

dra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 108. 
5  A. De la Fuente, A. Ciccone, Human capital in the global and knowledge-based economy, 

Final Report, Employment and European Social Found, Luxemburg, 2003, s. 6. 
6  Ze względu na ograniczoną dostępność danych wzięto pod uwagę tylko wybrane państwa 

Europy.  
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W pracy kapitał ludzki rozumie się jako ogół aktywów jednostki umożliwiają-

cych polepszenie lub utrzymanie jej pozycji w różnych systemach: ekonomicz-

nym, społecznym, kulturowym czy politycznym. Aktywa te umożliwiają reali-

zację różnorodnych interesów, wartości i celów
7
. Z tego względu, w pole se-

mantyczne opisywanego pojęcia włączono komponenty o charakterze biolo-

gicznym, psychologicznym i społecznym, takie jak
8
: 

– genetycznie determinowane zdolności i cechy osobowości,  

– umiejętności, wiedzę, cechy przekazane przez rodzinę i otoczenie 

w procesie wychowawczym oraz przez system edukacyjny,  

– umiejętności i wiedzę nabyte w trakcie pracy zawodowej lub spe-

cjalistycznych szkoleń,  

– stan zdrowia, energii witalnej człowieka,  

– umiejętności wykorzystywania nowych technologii oraz kompeten-

cje cywilizacyjne i społeczne. 

Kapitał ludzki ma wielu aspektów i formuje się w trakcie trwania życia. 

Zróżnicowany wpływ na niego, w określonych fazach, mają różne czynniki. 

Niezależnie od wymiaru czasowego, dla kształtowania się kapitału ludzkiego 

ważne pozostaną np. elementy strukturalne (relacje społeczne, kapitał społecz-

ny) i instytucjonalne (kształt polityk publicznych, jakość funkcjonowania sys-

temu szkolnictwa czy ochrony zdrowia). W pracy przyjęto założenie, że wyróż-

nione komponenty kapitału ludzkiego na poziomie mikro – człowieka przekła-

dają się na poziom makro – region, kraj. 

Oprócz ustaleń terminologicznych należy odnieść się również do zagad-

nienia pomiaru. Kapitał ludzki jest bytem nieobserwowalnym, co przekłada się 

na fakt niemożności jego bezpośredniego uchwycenia. Sposobem rozwiązania 

tej trudności jest wzięcie pod uwagę oznak świadczących o jego istnieniu. Wie-

le mierników uważanych jest za nieadekwatną reprezentację do przeprowadza-

nia pomiarów poziomu kapitału ludzkiego, dlatego zarówno na poziomie mikro, 

jak i makro, w ramach wynikowego zespołu miar kapitału ludzkiego zaintere-

sowaniem cieszą się jego metody taksonomiczne, umożliwiające połączenie 

                                                           
7 M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo 

Fundacji Humianiora, Poznań, w: K. Szafraniec, Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi, Ludzie–

społeczność lokalna–edukacja, IRWiR PAN, Warszawa 2000, s. 17–18. 
8  Warto zaznaczyć, że z pewnością nie jest to kompletna enumeracja czynników mających 

wpływ na powstawanie i rozwój kapitału ludzkiego. Edukacja formalna, kształcenie dorosłych, 

szkolenia miejscu pracy oraz opieka medyczna stanowią elementy wyróżnione przez Schultza 

(oprócz dodatkowego: migracji jednostek i rodzin w celu poprawy sytuacji ekonomicznej). 
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różnych aspektów tego zjawiska
9
. Trudność i kontrowersję, tak jak w przypadku 

parametryzacji innych zjawisk, wzbudza m.in. dobór zmiennych tworzących 

miarę syntetyczną.  

Wyboru zmiennych diagnostycznych dokonano na podstawie zaprezento-

wanego powyżej szerokiego ujęcia kapitału ludzkiego oraz przeglądu literatury 

przedmiotu. W celu określenia miejsca polskiego społeczeństwa pod względem 

jego poziomu na tle obywateli wybranych państw europejskich, wybrano nastę-

pujące zmienne reprezentujące określone czynniki, wpływające na poziom kapi-

tału ludzkiego społeczeństw w poszczególnych krajach (tab. 1): suma przecięt-

nej liczby punktów dla kraju z testu PISA w zakresie umiejętności czytania oraz 

wiedzy i umiejętności matematycznych
10

 – x1; odsetek czterolatków objętych 

zinstytucjonalizowaną opieką – x2; odsetek populacji niskim poziomie wy-

kształcenia – x3; odsetek osób dorosłych w wieku 25–64 lata uczestniczących w 

kształceniu ustawicznym – x4; odsetek osób w wieku 16–74 lata z wysokim po-

ziomem podstawowej obsługi komputera – x5; długość życia w zdrowiu
11

 – x6. 

Materiał empiryczny stanowiły głównie dane OECD i Eurostatu. 

Uznano, że zmienna x1 była stymulantą i reprezentowała zarówno kapitał 

kulturowy rodzin, jak i inne cechy przekazywane w ich ramach (dziedziczone 

zdolności). Na podstawie wyników badań uznano, że wymienione elementy by-

ły kształtowane w dużej mierze przez oddziaływanie rodziny i mają one pewien 

wpływ na poziom kapitału ludzkiego społeczeństw (stymulanta)
12

. Rozwój 

zdolności i umiejętności w dużej mierze warunkowany jest pochodzeniem spo-

                                                           
9  Niezależnie od tego pomiar kapitału ludzkiego za pomocą syntetycznych wskaźników nie 

rozwiązuje wymienionych problemów, ponieważ należy pamiętać, że mamy do czynienia ze zja-

wiskiem w dużej mierze umownym, nie poddającym się łatwej kategoryzacji. Zob. W. Florczak, 

Miary kapitału ludzkiego w badaniach ekonomicznych i społecznych, Wiadomości Statystyczne nr 

12 (537), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006. 
10  PISA (Programme for International Student Assesment) jest zestandaryzowaną oceną wie-

dzy i umiejętności piętnastoletnich uczniów, nabytych przez nich w ramach powszechnego syste-

mu edukacji. Ocena przeprowadzana jest cyklicznie w państwach OECD od 2000 r. Sprawdzane 

są przede wszystkim umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie i obejmują 

czytanie, wiedzę matematyczną i z nauk biologiczno-fizycznych. 
11  Wskaźnik długości życia w zdrowiu (Healthy Life Years) obrazuje w jakim zdrowiu ludzie 

przeżywają swoje życie. W rozważanym przypadku dotyczy on kobiet.  
12  Badania dowodzą zróżnicowanego wpływu różnych czynników na poziom określonych 

umiejętności dzieci. Ze względu na brak odpowiednich danych, jako cechy odzwierciedlające 

wpływ kapitału kulturowego i wpływ rodziny oraz najbliższego otoczenia, zdecydowano się 

wziąć pod uwagę kompetencje matematyczne uczniów, jak również zdolności humanistyczne (ta-

kie jak np.: czytanie ze zrozumieniem), które są również kształtowane w ramach instytucji eduka-

cyjnych. 
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łecznym. W trakcie wychowania rodzice przekazują swoim dzieciom określone 

cechy genetyczne i kulturowe, które oddziałują na siebie, przekładając się na 

określone szanse ekonomiczne
13

. Dzieci z różnych rodzin dlatego bardzo wcze-

śnie, u progu kariery edukacyjnej, mają zróżnicowane szanse na osiągnięcie 

sukcesu. Dzieje się tak nie tylko ze względu na wyposażenie w transferowane 

zasoby materialne ułatwiające drogę życiową, ale również przez wykształcenie 

trwałych dyspozycji działania, przymiotów osobowości, mających charakter 

niematerialny. 

Z kolei określona wartość zmiennej x2 (stymulanta) świadczyła o rozpo-

wszechnieniu w danym państwie wczesnej edukacji i opieki nad dziećmi 

w formie instytucjonalnej. W początkowych etapach życia niezwykle ważną ro-

lę w kształtowaniu kapitału ludzkiego odgrywają instytucje wczesnej edukacji 

i opieki (np.: przedszkola) oraz instytucje szkolnictwa publicznego. Kształtują 

one nie tylko nową wiedzę i umiejętności, ale także przyczyniają się do wytwo-

rzenia u dzieci wielu kompetencji społecznych. Ich znaczenie jest także istotne 

w niwelowaniu różnic między jednostkami, wynikających z wpływu procesu 

dziedziczenia i transmisji kapitału kulturowego. 

Zmienna x3 odzwierciedlała określony poziom formalnego wykształcenia 

społeczeństwa w danym kraju (destymulanta)
14

. Współcześnie mamy do czy-

nienia z gwałtownym wzrostem popularności kształcenia na coraz wyższym po-

ziomie edukacji. Związane to jest zarówno z procesem adaptacji pracowników 

do rosnących wymagań rynku, na którym oczekuje się wysokowykwalifikowa-

nej siły roboczej, z przemianami strukturalnymi w gospodarce, polegającymi na 

wzroście znaczenia sektora usług. Poziom wykształcenia jest elementem naj-

częściej kojarzonym z kapitałem ludzkim. Wiąże się to prawdopodobnie 

z uniwersalną prawidłowością zaobserwowaną we wszystkich krajach, że ukoń-

czenie szkoły średniej a zwłaszcza studiów przekłada się na osiąganie wyższych 

zarobków
15

. 

Założono ponadto, że zmienna x4 świadczyła o skłonności społeczeństwa 

do doskonalenia swoich umiejętności i poszerzania wiedzy (stymulanta). Ze 

                                                           
13  Bourdieu 2002. 
14  Według Eurostatu wskaźnik ten definiuje się jako odsetek osób w wieku 25–64 lata z wy-

kształceniem na poziomie ISCED 2 (International Standard Classification of Education – Mię-

dzynarodowa Klasyfikacja Poziomów Kształcenia) lub mniejszym, obejmującym poziomy: nie-

pełny podstawowy, podstawowy i niższy średni. 
15  B. Keeley, Human capital. How what you know shapes your life, OECD, OECD Insights, 

Paryż 2007, s. 34. 
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względu na malejące znaczenie wykształcenia formalnego oraz postępującą 

specjalizację zawodową we współczesnych społeczeństwach, niezbędne wydaje 

się nieustanne weryfikowanie i uzupełnianie posiadanej wiedzy i umiejętności. 

Taka strategia nie tylko warunkuje otrzymywanie dochodu na satysfakcjonują-

cym poziomie, ale także stanowi zabezpieczenie przed utratą pracy i marginali-

zacją społeczną. Obecnie wraz z upowszechnianiem się kształcenia na coraz 

wyższym poziomie oraz wzrostem dostępności do instytucji edukacyjnych, 

uważa się że kształcenie ustawiczne oraz zdobywanie doświadczenia w miejscu 

pracy staje się stosunkowo ważnym czynnikiem w kreowaniu produktywności 

pracowników, a co za tym idzie ich wynagrodzeń
16

. 

Zmienna x5 (stymulanta) reprezentowała poziom kompetencji cywilizacyj-

nych danego społeczeństwa
17

. Przemiany zachodzące we współczesnym świecie 

charakteryzuje się w kategoriach dynamicznego postępu technologicznego oraz 

wytworzenia nowej jakości w możliwościach nawiązywania kontaktów między 

ludźmi. W tym kontekście za jedno z najważniejszych osiągnięć cywilizacyj-

nych uważane są techniki cyfrowe i narzędzia komunikacji elektronicznej. 

Istotny jest tu jednak fakt wzajemnego warunkowania się czynnika infrastruktu-

ralnego i ludzkiego. Rozwój i efektywne wykorzystanie ICT, jak również wy-

tworzenie się pozytywnych efektów zewnętrznych usieciowienia, wymaga od-

powiedniego przygotowania ich użytkowników
18

. Z drugiej strony wyposażone 

w określone kompetencje jednostki powinny mieć dostęp do tej infrastruktury, 

tak aby mogły korzystać z szans, jakie oferuje. Podkreśla się, że problemem 

                                                           
16  D. W. Livingstone, The limits of human capital theory: expanding knowledge, informal 

learning and underemployment, Policy Options, IRPP, Montreal 1997, s. 9. 
17  Wskaźnik ten sporządzany jest na podstawie odpowiedzi respondentów oceniających umie-

jętność wykonania podstawowych zadań dot. obsługi komputera: skopiowanie lub przeniesienie 

pliku lub folderu, usunięcie lub skopiowanie informacji w dokumencie tekstowym, użycie pod-

stawowych formuł arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie) w arkuszu 

kalkulacyjnym, łączenie plików, instalowanie nowych sprzętów do komputera lub nowego opro-

gramowania, napisanie programu komputerowego przy użyciu specjalistycznego języka. Niskim 

poziomem umiejętności posługiwania się komputerem charakteryzowali się badani umiejący wy-

konać dwa z sześciu zadań. Wykonanie trzech lub czterech zadań oznaczało średni poziom a pię-

ciu lub sześciu wysoki poziom podstawowej obsługi komputera, por. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
18  The new economy. Beyond the hype, The OECD growth project, OECD Publishing, Paryż 

2001, s. 55. 
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znaczącej części populacji jest wykluczenie z możliwości użytkowania nowych 

technologii
19

. 

O poziomie zdrowotności społeczeństwa świadczyła zmienna x6 (stymu-

lanta). Uważa się, że niepośledni wpływ na poziom kapitału ludzkiego ma stan 

zdrowia. Zdrowie traktowane jest jako dobro o niejednorodnym charakterze, ja-

ko dobro konsumpcyjne i kapitałowe. Zwiększa ono użyteczność człowieka, 

ponieważ ludzie czerpią satysfakcję z bycia zdrowym. Jego aspekt kapitałowy 

z kolei dotyczy zwiększenia możliwości podejmowania działań na rynku i poza 

nim (np. relatywnie większa liczba dni spędzona w pracy).  

W celu pomiaru poziomu kapitału ludzkiego społeczeństw wybranych kra-

jów wykorzystano taksonomiczną miarę rozwoju (TMR) Hellwiga służącą do 

porządkowania liniowego obiektów na podstawie miernika syntetycznego
20

. 

W pierwszym kroku dokonano standaryzacji wybranych zmiennych według formu-

ły: 

i

ij

ij
S

xx
z

  

gdzie: 

xij – j cecha i obiektu; 

Si – odchylenie standardowe w populacji. 

W dalszej kolejności stworzono wzorzec rozwoju wg następującej reguły: 

)(max0 ji
i

j zz
 
dla stymulant; 

)(min0 ji
i

j zz
 
dla destymulant. 

Następnie obliczono odległość i obiektu od wzorca na podstawie formuły: 

                                                           
19  N. Selwyn, Reconsidering the political and popular understandings of the digital divide, 

New Media and Society, t. 3, nr 3, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2004, 

s. 344–357. 
20  K. Kukuła, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2000, s. 53, 60–63, 70–80. 
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Syntetyczny wskaźnik kapitału ludzkiego jest taksonomiczną miarą rozwo-

ju (TMR) obliczaną według wzoru: 

 

gdzie: 

 

2. Wyniki i dyskusja 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 2009 roku do społeczeństw 

o najwyższym poziomie rozwoju kapitału ludzkiego należeli Brytyjczycy, 

Szwedzi i Duńczycy. Syntetyczny wskaźnik kapitału ludzkiego wyniósł dla 

nich odpowiednio 0,68 i 0,65
21

 (rys. 1). Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię wysoka 

pozycja mieszkańców tego kraju wynikała z ponadprzeciętnego poziomu wy-

kształcenia. Brytyjczycy zaliczali się do społeczeństw stosunkowo najdłużej 

uczących się oraz o względnie jednym z najwyższych udziale osób z wyższym 

wykształceniem
22

. Wysoka wartość wskaźnika kapitału ludzkiego obywateli 

Wielkiej Brytanii wiązała się również z relatywnie częstym podejmowaniem 

przez nich kursów zawodowych i szkoleń. W 2009 roku kształcenie ustawiczne 

charakteryzowało tam 20% spośród osób w wieku 25–64 lata. Jak pokazują ba-

                                                           
21  Wyniki te są zbliżone do rezultatów innych badań nad kapitałem ludzkim mieszkańców eu-

ropejskich państw z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Brytyjczycy, Szwedzi i Duńczycy 

znaleźli się tam w czołówce społeczeństw europejskich o najwyższym poziomie kapitału ludzkie-

go. Na najniższych miejscach w tej klasyfikacji uplasowali się z kolei Rumunii, Bułgarzy i Sło-

wacy, zob. I. Pawlas, Kapitał ludzki w krajach europejskich w świetle badań taksonomicznych, w: 

D. Kopycińska, Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009. 
22  H. Domański, Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo 

Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 34. 
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dania, ten ostatni rodzaj aktywności cechował zazwyczaj społeczeństwa dobrze 

wykształcone.  

Na wysoki poziom kapitału ludzkiego wpływał także w tym przypadku 

fakt niemal całkowitego objęcia czterolatków opieką instytucjonalną. W Wiel-

kiej Brytanii dzieci od trzech do pięciu lat (do momentu rozpoczęcia obowiąz-

kowej edukacji formalnej) są objęte bezpłatnym i powszechnym systemem edu-

kacji i opieki przedszkolnej w niepełnym wymiarze czasu
23

. W porównaniu do 

innych społeczeństw europejskich, wśród Brytyjczyków występował ponadto 

wysoki odsetek osób z dobrą znajomością podstawowej obsługi komputera 

(29%). Wysoki poziom kapitału ludzkiego mieszkańców opisywanego państwa 

wynikał także ze stanu ich zdrowia. Przeciętna oczekiwana długość życia w do-

brym zdrowiu dla Brytyjek wyniosła ponad 66 lat. Przykładowo wartość tego 

wskaźnika była aż o 6 lat wyższa niż dla Dunek. 

Tabela 1 

Zmienne diagnostyczne poziomu kapitału ludzkiego w wybranych krajach europejskich 

Kraj 

Suma prze-
ciętnej liczby 

punktów 

z testu PISA –
czytanie 

i wiedza ma-

tematyczna 
x1 

Odsetek czte-

rolatków obję-

tych opieką  
instytucjonalną 

(%) 

x2 

Odsetek osób 

o niskim po-

ziomie wy-
kształcenia 

(%) 

x3 

Odsetek osób 

w wieku 25–64 
uczestniczących 

w kształceniu 

ustawicznym 
(w %) 

x4 

Odsetek osób 
w wieku 16–74 

lata z wysokim 

poziomem  
podstawowej 

obsługi kompu-

tera (%) 
x5 

Długość trwa-

nia życia 
w zdrowiu 

x6 

Belgia 1021,0 99,3 29,4 6,8 18,0 63,5 

Bułgaria 857,0 78,5 22,1 1,4 7,0 65,6 

Czechy 971,0 90,0 8,6 6,8 19,0 62,5 

Dania 998,0 91,9 23,7 31,6 31,0 60,4 

Niemcy 1010,0 96,0 14,5 7,8 28,0 57,7 

Estonia 1013,0 95,7 11,1 10,5 28,0 59,0 

Irlandia 983,0 73,4 28,5 6,3 22,0 65,2 

Grecja 949,0 70,2 38,8 3,3 13,0 60,9 

Hiszpania 964,0 99,3 48,5 10,4 28,0 61,9 

Francja 993,0 100,0 29,7 5,7 30,0 63,2 

Włochy 969,0 98,2 45,7 6,0 23,0 61,2 

Łotwa 966,0 89,6 13,2 5,3 17,0 55,8 

Litwa 945,0 79,6 8,7 4,5 27,0 60,9 

Luksemburg 961,0 94,6 22,7 13,4 42,0 65,7 

Węgry 984,0 94,8 19,4 2,7 27,0 58,0 

                                                           
23  Starting strong II. Early childhood education and care. OECD Publishing, Paryż 2006, 

s. 81. 
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Kraj 

Suma prze-
ciętnej liczby 

punktów 

z testu PISA –
czytanie 

i wiedza ma-

tematyczna 
x1 

Odsetek czte-

rolatków obję-

tych opieką  
instytucjonalną 

(%) 

x2 

Odsetek osób 

o niskim po-

ziomie wy-
kształcenia 

(%) 

x3 

Odsetek osób 

w wieku 25–64 
uczestniczących 

w kształceniu 

ustawicznym 
(w %) 

x4 

Odsetek osób 
w wieku 16–74 

lata z wysokim 

poziomem  
podstawowej 

obsługi kompu-

tera (%) 
x5 

Długość trwa-

nia życia 
w zdrowiu 

x6 

Holandia 1034,0 99,5 26,6 17,0 40,0 59,8 

Austria 966,0 91,3 18,1 13,8 29,0 60,6 

Polska 995,0 70,9 12,0 4,7 14,0 62,1 

Portugalia 976,0 88,2 70,1 6,5 27,0 55,9 

Rumunia 851,0 82,3 25,3 1,5 9,0 61,4 

Słowenia 984,0 91,3 16,7 14,6 28,0 61,5 

Słowacja 974,0 77,9 9,1 2,8 21,0 52,3 

Finlandia 1077,0 71,9 18,0 22,1 33,0 58,4 

Szwecja 991,0 94,7 19,3 22,2 21,0 69,5 

Wielka 

Brytania 

986,0 97,3 25,4 20,1 29,0 66,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostat 2009, OECD 2009. 

Na przeciwległym biegunie pod względem poziomu kapitału ludzkiego 

znaleźli się Rumuni. Wartość wskaźnika kapitału ludzkiego wyniosła tam 0,12 

i wynikała w dużej mierze z niewielkiego kapitału kulturowego i dziedziczone-

go (średnia liczba punktów ze sprawdzianu czytania i umiejętności matema-

tycznych wśród szóstoklasistów wyniosła 851 – o 144 mniej niż w przypadku 

ich polskich odpowiedników), niskich kompetencji cywilizacyjnych (zaledwie 

9% z mieszkańców Rumunii w wieku 16–74 lata opanowało na wysokim po-

ziomie podstawową obsługę komputera) oraz bardzo małego zainteresowania 

korzystaniem ze szkoleń i dokształcania. 

Wartość syntetycznego wskaźnika kapitału ludzkiego TMR (0,32) plaso-

wała polskie społeczeństwo na 20. miejscu wśród 25 europejskich krajów. Sto-

sunkowo niska pozycja mieszkańców Polski pod tym względem wynika z kilku 

przyczyn. Po pierwsze, w analizowanym roku odsetek czterolatków uczęszcza-

jących do instytucji zajmujących się wczesną edukacją i opieką wyniósł nie-

spełna 71%. Miało to swoje podłoże m.in. w określonym kształcie prawnych 

regulacji systemu edukacji i opieki nad dziećmi, w bardzo małej dostępności do 

publicznych i prywatnych placówek świadczących tego typu usługi (przedszko-

la, żłobki) oraz w wysokiej skłonności rodziców do powierzania opieki nad po-

tomkami członkom swoich rodzin
24

.  

                                                           
24  Społeczeństwo w drodze do wiedzy, raport o stanie edukacji, praca zbiorowa, Instytut Badań 

Edukacyjnych, Warszawa 2010, s. 39, 19. 
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Po drugie, tylko w niewielkim zakresie w Polsce rozpowszechnione było 

kształcenie ustawiczne. Według danych Eurostatu, tę formę pozyskiwania wie-

dzy w 2009 roku wybrało zaledwie 5% badanych. Podkreśla się, że w Polsce 

proces doskonalenia kwalifikacji ma niewielki zasięg i jest selektywny ze 

względu na poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Działania takie cha-

rakteryzują na ogół osoby ze stosunkowo wysokim przygotowaniem edukacyj-

nym i ze względnie większych miejscowości
25

.  

                                                           
25  I. Grabowska, I.E. Kotowska, Edukacja, w: Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość ży-

cia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finan-

sów i Zarządzania, Warszawa, 2009, s. 90–93. 
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Rys. 1. Ranking wybranych krajów europejskich ze względu na TMR kapitału ludzkie-

go 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i OECD. 

Po trzecie, na tle mieszkańców większości wybranych krajów Polacy cha-

rakteryzowali się również niższymi umiejętnościami w zakresie podstawowej 

obsługi komputera. Wysokie kwalifikacje w tym obszarze charakteryzowały 
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14% mieszkańców Polski. Pod tym względem przeciętna dla wszystkich anali-

zowanych społeczeństw wyniosła ponad 24%.  

Niezależnie od stosunkowo niskiej ogólnej wartości TMR kapitału ludz-

kiego polskiego społeczeństwa, wspomnieć należy również o elementach, pod 

względem których sytuuje się ono wyżej niż przeciętna dla analizowanych kra-

jów. Dane Eurostatu wskazują, że Polacy byli relatywnie dobrze wykształceni. 

Zbiorowość osób z niskimi osiągnięciami edukacyjnymi wśród ogółu osób 

w wieku 25–64 lata wyniósł zaledwie 12%, przy średniej 24%. W 2003 roku 

opisywany wskaźnik dla Polski kształtował się na poziomie 18%. Ogólny spa-

dek udziału osób o niskim formalnym przygotowaniu edukacyjnym jest po-

chodną awansu edukacyjnego Polaków, wynikającego przede wszystkim ze 

wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym wśród kobiet i miesz-

kańców miast, jak również przemian demograficznych, polegających na wejściu 

w wiek edukacyjny pokolenia wyżu demograficznego
26

. Wśród analizowanych 

społeczeństw względnie dobre wyniki osiągnęli polscy szóstoklasiści w testach 

sprawdzających umiejętności czytania i wiedzy matematycznej, co może świad-

czyć zarówno o relatywnie wysokim wpływie kapitału przekazywanego w ra-

mach rodzin (kulturowy, dziedziczony), jak i o stosunkowo wysokiej jakości 

kształcenia w szkołach podstawowych. Na zbliżonym do średniej poziomie 

kształtował się w Polsce wskaźnik oczekiwanej liczby lat życia w dobrym 

zdrowiu (odpowiednio 62 wobec 61). Od początku lat dziewięćdziesiątych do 

końca dwutysięcznego roku, badania dokumentują systematyczną poprawę sta-

nu zdrowia dorosłych Polaków
27

. Jednocześnie w polskim społeczeństwie spada 

odsetek negatywnych ocen stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
28

. 

Podsumowanie 

Kapitał ludzki stanowi istotny element świadczący o konkurencyjności na 

różnego rodzaju rynkach nie tylko jednostek, ale i poszczególnych społeczeństw 

czy krajów. 

                                                           
26  Społeczeństwo w drodze do wiedzy…, s. 39, 19. 
27  B. Wojtyniak, P. Goryński, Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdro-

wia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008, s. 31. 
28  J. Czapiński, Zdrowie – objawy psychosomatyczne, w: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza 

społeczna, Warunki i jakość życia Polaków, 2009, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szko-

ła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2010, s. 186–187. 
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Wykorzystując metodę taksonomiczną, w artykule przedstawiono szerokie 

ujęcie kapitału ludzkiego. Uznano, że zarówno na poziomie makro, jak i mikro, 

wpływ na jego kształtowanie ma wiele czynników, od poziomu wykształcenia, 

kompetencji cywilizacyjnych i społecznych, przez stan zdrowia, fakt korzysta-

nia z kształcenia ustawicznego, aż po oddziaływanie przekazywanych w ramach 

rodziny i najbliższego otoczenia dziedziczonych zdolności i kapitału kulturo-

wego.  

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 2009 roku do społeczeństw 

o najwyższym poziomie rozwoju kapitału ludzkiego należeli Brytyjczycy, 

Szwedzi i Duńczycy. Syntetyczny wskaźnik kapitału ludzkiego wyniósł dla 

nich odpowiednio 0,68 i 0,65. Wartość syntetycznego wskaźnika kapitału ludz-

kiego TMR (0,32) plasowała polskie społeczeństwo na 20. miejscu wśród 25 

uwzględnionych w analizie europejskich krajów. Stosunkowo niska pozycja 

mieszkańców Polski pod tym względem wynikała przede wszystkim z faktu re-

latywnie niewielkiej skali korzystania z instytucji wczesnej edukacji i opieki, 

małej popularności kształcenia ustawicznego, jak również niskich kompetencji 

cywilizacyjnych.  
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THE LEVEL OF HUMAN CAPITAL IN POLAND AGAINST THE SELECTED 

EUROPEAN COUNTRIES 

Summary 

Human capital is a significant factor determinig the competitiveness of both the 

individuals and societies (countries). In the paper a broad meaning of human capital 

concept was presented. For the purpose of the study a statistical multidimensional anal-

ysis allowing assignment of the synthetic human capital measure was used. The source 
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of information was the OECD and Eurostat databases. According to the research find-

ings in 2009 the highest level of synthetic human capital indicator had the British 

people. It accounted for 0.68. The value of this measure for the Polish people amounted 

to 0.32 and gave the twentieth position among twenty five countries included in the 

analysis. 

Translated by Michał Dudek and Łukasz Zwoliński 
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KRZYSZTOF FIRLEJ 

AGNIESZKA RYDZ 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

EWOLUCJA SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO UNII 

EUROPEJSKIEJ OSTATNIEJ DEKADY 

Wprowadzenie 

Współczesne systemy doradztwa rolniczego krajów Unii Europejskiej 

ukształtowały ewolucyjne przemiany i przekształcenia instytucjonalne dokona-

ne w ostatnich dziesięcioleciach. Ewolucja systemu doradztwa rolniczego miała 

indywidualny przebieg w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, co spowo-

dowało ukształtowanie różnych form systemu doradztwa – od państwowego, 

przez półpaństwowy, aż do prywatnego. Zmiany te z jednej strony były odpo-

wiedzią na potrzeby rolników, z drugiej zaś wynikały ze specyfiki i możliwości 

budżetowych danego kraju. W ogólnym ujęciu, doradztwo jest działalnością 

zmierzającą do optymalnego rozwiązywania rodzących się problemów
1
. Do-

radztwo (ang. extension or advisory) wiąże się z czynnością praktyczną – dora-

dzaniem, które jest zdarzeniem społecznym polegającym na doraźnym działaniu 

udoskonalającym zachowanie jednostek lub grup, przez udział doradzającego 

(doradcy) w rozwiązywaniu problemów osób, którym się doradza, problemów 

dostrzeżonych nie tyle przez te osoby lub grupy, ile przez doradzającego
2
. Z ko-

                                                           
1  S. Zawisza, Procesy komunikacji w doradztwie. Teoria i badania empiryczne, Wyd. Uczel-

niane Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2003, s. 9. 
2  J. Kania, Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, w: 

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 2/11, Centrum Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie 

Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, s. 6. 
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lei doradztwo rolnicze to multidyscyplinarna dziedzina wiedzy łącząca w sobie 

elementy wielu nauk, między innymi: pedagogiki (andragogiki), psychologii, 

socjologii, ekonomii, zarządzania, marketingu. 

1. Cel i metodyka badawcza 

Celem artykułu jest potwierdzenie, że prawidłowe wykorzystanie systemu 

doradztwa rolniczego wpływa na efektywność produkcji rolnej w danym kraju, 

sektorze i wybranej branży. Dotychczasowe badania i obserwacje mogą być 

podstawą do sformułowania następującej tezy: „rolnicy najlepiej uprzemysło-

wionych krajów chętnie wykorzystują instrumenty wspólnej polityki rolnej 

w obszarze usług doradczych”. Dotychczas w literaturze polskiej zagadnieniami 

doradztwa rolnego zajmowali się między innymi: C. Maziarz, J. Kania, S. Za-

wisza, B.M. Wawrzyniak, M. Drygas, S. Urban, natomiast w literaturze zagra-

nicznej: N. Röling, W. Tacken, G. Payr, R. Sulzer, A.H. Maunder, J.R. Ander-

son, A.P. Davidson, D.W. Cash i wielu innych. Analiza ewolucji systemu do-

radztwa rolniczego została wykonana na podstawie studiów literaturowych oraz 

przeglądu działań podjętych w ramach systemu doradztwa rolniczego w danym 

kraju.  

2. Formy systemów doradztwa rolniczego 

Doradztwo rolnicze jest nieodłącznym elementem polityki rozwoju wsi 

i obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej. Systemy doradztwa rolni-

czego w poszczególnych państwach członkowskich rozwijały się w różnym 

tempie i kierunku, co wynikało ze specyfiki danych gospodarek, a szczególnie: 

struktury agrarnej, stopnia koncentracji ziemi, specjalizacji i skali produkcji, 

ograniczeń rynkowych, wymagań konsumentów dotyczących jakości żywności 

oraz możliwości budżetowych, jak również polityki rolnej prowadzonej przez 

rządy. Dzięki temu obecnie występuje wiele różnych form własności systemów 

doradztwa rolniczego. Od końca XX wieku zaobserwować można istotne zmia-

ny w systemach doradztwa rolniczego zarówno w Europie, jak i na świecie. Do 

tej pory państwowa forma doradztwa rolniczego miała dominujący charakter, 

a wszelkie usługi finansowane były z budżetów poszczególnych krajów. 
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W ostatnich latach powstało wiele instytucji o charakterze komercyjnym, które 

były odpowiedzią na rosnące potrzeby rolników – przedsiębiorców, co spowo-

dowało zmianę relacji między państwowymi a prywatnymi usługami dorad-

czymi, na korzyść tych drugich. Przyczyną tego stanu jest zapewne kilka czyn-

ników, wśród których wymienić należy: rosnące wymagania rolników korzysta-

jących z usług doradczych, swobodę konkurencji na rynku usług doradczych 

w krajach o gospodarce rynkowej, rosnącą zamożność przedsiębiorców sektora 

rolniczego powodującą zwiększenie możliwości finansowania porad, brak moż-

liwości świadczenia usług doradczych w pełnym zakresie przez państwowe sys-

temy oraz ich ograniczoną efektywność, jak również stałe obniżanie budżetów 

operacyjnych przeznaczonych na finansowanie państwowego doradztwa
3
. 

Taki kierunek ewolucji na rynku usług doradczych spowodował ukształ-

towanie następujących form doradztwa w krajach Unii Europejskiej
4
: 

1. Państwowy (publiczny) system doradztwa rolniczego, w którego ra-

mach można wyróżnić systemy (podsystemy): edukacyjny oraz kon-

wencjonalny (tradycyjny) zarządzany w sposób scentralizowany (Bel-

gia, Grecja, Luksemburg, Słowenia) oraz zdecentralizowany (Hiszpa-

nia, północne landy Niemiec, Portugalia, Szwecja, Włochy). 

2. Półpaństwowy, który charakteryzuje się publicznym świadczeniem 

usług i częściowo prywatnym ich finansowaniem (Irlandia, Norwegia). 

3. Półautonomiczny, w którym usługi doradcze świadczone są przez or-

ganizacje rolnicze, samorządy lub prywatne firmy, występuje znaczna 

obniżka dotacji budżetowej na doradztwo oraz bezpośrednia opłata za 

usługi coraz bardziej znaczące (Polska z chwilą podporządkowania 

ODR Sejmikom Wojewódzkim, Litwa, Łotwa, Estonia). 

4. Autonomiczny, będący własnością rolników (Austria, Dania, Finlan-

dia, Francja, południowo-zachodnie landy Niemiec). 

5. Komercyjny, stanowiący własność prywatnych osób, spółek (Anglia, 

Szkocja, Walia, Holandia, północno-wschodnie landy Niemiec, Węgry 

oraz Czechy i Słowacja). 

                                                           
3  J. Dorofiejczuk-Poradny, S. Zawisza, Ewolucja systemów wsparcia doradczego na świecie 

– od doradztwa państwowego do prywatnych usług doradczych, Zagadnienia Doradztwa Rolni-

czego, nr 1/2011, s. 13–14 i 17. 
4  J. Kania, Doradztwo rolnicze wobec wielofunkcyjności rolnictwa i obszarów wiejskich, w: 

Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie Ekonomi-

stów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 2/11, s. 6. 
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W konwencjonalnym (tradycyjnym) systemie doradztwa rolniczego usługi 

finansowane są całkowicie z budżetu, a od rolników nie pobiera się za nie opłat. 

Zarządzanie środkami i ich rozdysponowanie może mieć charakter scentralizo-

wany lub zdecentralizowany (samorządowy). W półpaństwowym systemie do-

radztwa za niektóre usługi świadczone przez organizacje państwowe pobierane 

są opłaty od rolników. Podobnie działa też system półautonomiczny. 

W systemie prywatnym autonomicznym natomiast wsparcie z budżetu państwa 

jest bardzo niewielkie, a koszty usług finansowane są ze składek członkowskich 

lub bezpośrednich opłat. W pełni komercyjnym systemie, usługi nie są dotowa-

ne przez państwo, a firmy konsultingowe, które dążą do maksymalizacji zysku, 

pobierają za swoją działalność opłaty od rolników. W wielu krajach prywatne 

systemy doradztwa otrzymują jednak dofinansowanie na działalność związaną 

z ochroną środowiska.  

3. Wspólnotowy system doradztwa rolniczego FAS (Farm Advisory  

System)  

Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich jest jednym z kluczowych założeń 

Unii Europejskiej, czego wyrazem jest program wspólnej polityki rolnej 

(WPR). W ramach tego programu, Rozporządzeniem Rady WE nr 1782 z 2003 

roku
5
, każdy kraj członkowski został zobowiązany do utworzenia do dnia 

1 stycznia 2007 roku systemu doradztwa rolniczego w zakresie zarządzania 

(SMR – Statutory Management Requirements) i zasady dobrej kultury rolnej, 

zgodnej z ochroną środowiska (GAEC – Good Agricultural and Enviromental 

Conditions). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1689 z 2005 roku
6
, ustaliło nato-

miast ogólne ramy wspólnej polityki rolnej oraz zasady jej finansowania. 

W efekcie powstał Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 

2007–2013. Te dwa rozporządzenia stały się fundamentem budowy wspólnoto-

wego systemu doradztwa rolniczego – FAS (rys. 1). Wspólną politykę rolną bu-

dują środki polityki rolnej (filar I) oraz instrumenty finansowe rozwoju obsza-

rów wiejskich (filar II), które pomagają państwom członkowskim w tworzeniu 

                                                           
5  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej. 
6  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698 z 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiej-

skich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
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sprawnego systemu usług doradczych dla gospodarstw, a rolnikom korzystać 

z tych usług. System Doradztwa Rolniczego (FAS), jak ustanowiono w ramach 

pierwszego filaru WPR, może być finansowany w ramach filaru drugiego i ma 

na celu pomóc rolnikom w lepszym zrozumieniu przepisów UE oraz spełnianiu 

wymogów wzajemnej zgodności (cross – compliance), dotyczących gospodarki 

gruntami, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, dobrostanu i zdrowia 

zwierząt, zdrowotności roślin, zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, zarządza-

nia gospodarstwem
7
. Wspólna polityka rolna wprowadza mechanizm, który łą-

czy dopłaty bezpośrednie dla rolników z koniecznością spełniania przez nich 

wymogów wzajemnej zgodności. Spełnianie tych wymogów spoczywa na bar-

kach producentów, którzy przez system dopłat bezpośrednich zostali zobligo-

wani do odpowiedniego postępowania na obszarach własnych gospodarstw
8
. 

Rolnicy mogą korzystać z doradztwa rolniczego na zasadzie dobrowolności, 

przy czym pierwszeństwo mają rolnicy otrzymujący dopłaty bezpośrednie po-

wyżej 15 tys. euro. 

W 2009 roku przygotowano raport dla Komisji Parlamentu Europejskiego 

i Rady w sprawie stosowania systemu doradztwa rolniczego (FAS), określone-

go Rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009
9
. W listopadzie 2010 roku, Komi-

sja opublikowała sprawozdanie dotyczące stosowania systemu doradztwa rolni-

czego FAS, którego celem było dostarczenie danych do debaty dla Rady i Par-

lamentu Europejskiego. W raporcie dokonano przeglądu funkcjonowania FAS 

w krajach członkowskich i zaproponowano pewne udoskonalenia celem popra-

wy zarządzania systemem. Według raportu w większości państw członkowskich 

systemy doradztwa rolniczego osiągnęły pełną sprawność dopiero w 2008 roku, 

gdyż wiązało się to z przyjęciem prawodawstwa, publikacjami, zaproszeniami 

do składania ofert, wyborem organów doradczych. W połowie państw człon-

kowskich FAS funkcjonuje jako usługa szczegółowa, która uzupełnia istniejące 

usługi upowszechniania wiedzy rolniczej. 

                                                           
7  Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów, Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2011, s. 4. 
8  A. Mickiewicz, B.M. Wawrzyniak, Prawodawstwo unijne w zakresie kształtowania syste-

mów doradztwa rolniczego, w: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolni-

czego Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 2/11, s. 91. 
9  Rozporządzenie Rady (WE) nr 73 z 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów 

wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej. 
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Rys 1.  Interakcje między filarami WPR a FAS 

Żródło: opracowanie własne na podstawie Evaluation of the Implementation of the 

Farm Advisory System, Final Report, Evaluation Part, December 2009, s. 44. 

W innych przypadkach FAS połączono z istniejącymi usługami upo-

wszechniania wiedzy rolniczej
10

. Głównymi beneficjentami FAS były duże go-

spodarstwa rolne, które już wcześniej wdrażały róże formy doradztwa rolnicze-

go. Na ogół FAS jest zorganizowany wokół rządowego organu koordynującego, 

jednostki wdrażającej i wielu akredytowanych lub wyznaczonych podmiotów 

operacyjnych (PO). Realizacja działalności obejmuje trzech głównych partne-

rów: (1) organ koordynujący FAS w państwie członkowskim; (2) podmioty 

                                                           
10  Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Applica-

tion of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC), nr 

73/2009, Brussels November 2010, s. 6. 
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operacyjne (PO) i (3) doradców. Prywatne podmioty operacyjne stanowią 

główną grupę podmiotów FAS, a innymi podmiotami są publiczne podmioty 

operacyjne i izby rolnicze
11

. W ramach FAS usługi świadczone są w dwóch 

podstawowych formach – indywidualne doradztwo w gospodarstwie (one- to- 

one advice) i doradztwo w gospodarstwie dla małych grup
12

. Pierwsza forma 

doradztwa polega zazwyczaj na jednej lub kilku wizytach w gospodarstwie 

w zależności od potrzeb, a podstawą działalności doradcy są listy kontrolne 

z wyszczególnionymi obowiązkami rolnika. Doradztwo w gospodarstwie dla 

małych grup stanowi uzupełnienie pierwszej formy i na ogół skupia się na jed-

nym temacie lub kilku kluczowych i polega na rozpoznaniu głównych potrzeb 

rolników.  

4. Efektywność systemu doradztwa rolniczego (FAS) w krajach Unii Eu-

ropejskiej 

Na zlecenie Komisji Europejskiej i Generalnej Dyrekcji ds. Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, w 2009 roku dokonano ogólnej i niezależnej oceny wdrażania 

założeń FAS w krajach Unii Europejskiej. Według informacji zawartych w ra-

porcie, tylko w 2008 roku całkowity zasięg doradztwa indywidualnego wyniósł 

4,8% w stosunku do rolników otrzymujących płatności bezpośrednie w 20 kra-

jach (dla takiej liczby dostępne są dane). W państwach członkow-

skich/regionach, w których wdrażano FAS od 2007 roku lub wcześniej, zasięg 

ustabilizował się na poziomie około 5–10%. W 2008 roku usługi doradcze 

w gospodarstwie dla małych grup realizowano w 10 państwach członkowskich 

i skorzystało z nich około 5% beneficjentów
 
płatności bezpośrednich

13
. Ogólny 

przegląd państw członkowskich z uwzględnieniem regionów przedstawiono 

w tab. 1, zawierającej dane z wybranych krajów i regionów, w których FAS za-

czął funkcjonować od 2008 roku, lub wcześniej. System FAS najszybciej zaczął 

funkcjonować w Niemczech (rejon Dolnej Saksonii) oraz w Holandii. Procen-

towy udział rolników, otrzymujących dopłaty bezpośrednie i objętych syste-

mem FAS, osiągnął w latach 2005–2008 od 1% do 2% (Austria, Włochy – Emi-

                                                           
11  Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System, Final Report, Evaluation 

Part, December 2009, Summary, s. 2–3. 
12  Tamże, s. 3. 
13  Tamże, s. 4. 
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lia-Romania, Szwecja), 8–10% (Niemcy – Bawaria, Włochy – Piemont, Słowe-

nia) i 20% (Niemcy – Dolna Saksonia). 

Działanie wspierające wykorzystanie przez rolników usług doradczych za-

planowano w 20 państwach członkowskich, obejmując 1 123 000 rolników. 

Całkowity budżet na lata 2007–2013 wynosi 870,5 mln euro, czyli 0,6% całko-

witych wydatków publicznych na rozwój obszarów wiejskich – w tym 1,3% 

wydano w pierwszych dwóch latach, obejmując nim 12 250 rolników. Działanie 

wspierające tworzenie zarządzania, pomocy i usług doradczych planowane było 

w siedmiu państwach członkowskich, przy czym cztery państwa (Estonia, Mal-

ta, Portugalia, Włochy) wyraźnie koncentrują się na FAS. Budżet na lata 2007– 

2013 wynosi 172,9 mln. euro, tj. 0,1% ogólnych wydatków publicznych na 

rozwój obszarów wiejskich, z czego 2% wydano w pierwszych dwóch latach
14

. 

Tabela 1 

Ogólny przegląd państw członkowskich/regionów, które wprowadziły FAS przed 

2008 r. 

 
Rolnicy, którzy zostali objęci doradztwem bezpośrednim 

w latach 2005–2008 
Rolnicy, któ-

rzy otrzymali 

dopłaty bez-

pośrednie 

w 2007 r. 

Procentowy 

udział benefi-

cjentów do-

płat bezpo-

średnich obję-

tych FAS 

Kraj/ region 2005 2006 2007 2008 Ogółem 

Austria – – 2000 2000 129 430 1,5% 

Niemcy 

Bawaria 

– – 10 000 10 000 122 000 8,2% 

Niemcy – 

Dolna Sak-

sonia (1) 

5298 4569 2825 2314 10 000 50 000 20,0% 

Niemcy – 

Nadrenia- 

-Palatynat 

930 930 26 000 3,6% 

Niemcy – 

Turyngia 

300 300 5000 6,0% 

Dania (2) – 3886 600 600 5086 63 200 8,0% 

Finlandia – – 800 1000 1800 68 130 2,6% 

Węgry – – 8834 3299 12 133 197 980 6,1% 

Włochy – 

Emilia- 

-Romania 

– – 800 800 35 882 2,2% 

                                                           
14  Report from the Commission to the European Parliament…, s. 7. 
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Rolnicy, którzy zostali objęci doradztwem bezpośrednim 

w latach 2005–2008 
Rolnicy, któ-

rzy otrzymali 

dopłaty bez-

pośrednie 

w 2007 r. 

Procentowy 

udział benefi-

cjentów do-

płat bezpo-

średnich obję-

tych FAS 

Kraj/ region 2005 2006 2007 2008 Ogółem 

Włochy – 

Piemont 

– 3984 3984 40 856 9,7% 

Holandia 

(3) 

750 750 1200 547 3247 69 660 4,7% 

Szwecja – – 1196 1196 81 380 1,4% 

Słowenia – – 485 4000 4485 51 810 8,6% 

Źródło:  Evaluation of the Implementation of the Farm Advisory System, Final Report, 

Evaluation Part, December 2009, s. 44. 

1. Kilku rolników złożyło więcej niż jeden wniosek o poradę. Minister-

stwo Rolnictwa szacuje liczbę beneficjentów/rolników na poziomie 

około 10 000 od 2005 roku, czyli całkowity zasięg doradztwa wyniósł 

20 % rolników otrzymujących płatności bezpośrednie. 

2. FAServices były współfinansowane przez PROW w okresie progra-

mowania 2000–2006, od 2007 roku, rolnicy muszą pokrywać pełne 

koszty. 

3. W latach 2005 i 2006 porada była współfinansowana przez budżet 

państwa, od 2007 roku i kolejnych latach działał już PROW. W 2007 

roku dodatkowo 2000 rolników zostało objętych doradztwem w formie 

300–350 małych grup (w grupie ± 7 rolników). 

W tabeli 2 przedstawiono koszty porad, jakie ponoszą rolnicy w większo-

ści państw członkowskich w zależności od tego, czy kraje korzystają ze wspar-

cia z EFRROW w ramach działania 114, czy też nie. 

Ponoszony przez rolników koszt doradztwa jest różny w poszczególnych 

państwach członkowskich. Doradztwo w małych grupach jest na ogół bezpłat-

ne, natomiast koszt indywidualnego doradztwa w gospodarstwie (one-to one 

advice) jest uzależniony od różnych czynników, w tym czasu poświęconego na 

usługę. Koszt „pakietu doradczego”, który może obejmować od prostego od-

znaczenia pól na liście kontrolnej, po szczegółowe doradztwo trwające do 18 

godzin, waha się od około 200 do ponad 2000 euro.  
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Tabela 2 

Koszty porad w poszczególnych kraju członkowskim dla rolników w 2008 r. 

Kraje, które 

skorzystały 

z wsparcia dla 

porady 

Całkowity 

koszt porady 

w euro 

Koszt porady dla 

rolników w euro 

Kraje, które 

nie skorzysta-

ły z wsparcia 

dla porady 

Całkowity 

koszt porady 

euro 

Koszt porady dla 

rolników euro 

Belgia – Re-

gion Fla-

mandzki 

1875 20%  375 Austria bezpłatna bezpłatna lub 

bardzo niska 

opłata 10–20  

Cypr bezpłatna bezpłatna Belgia – Re-

gion Waloński 

bezpłatna bezpłatna 

Czechy 2160 20–30%  423 Bułgaria bezpłatna bezpłatna 

Niemcy – 

Dolna Sakso-

nia 

835 40%  400 Niemcy – nie-

które regiony 

brak danych pełny koszt lub 

dotowana 

w zależności od 

regionu 

Estonia  500 25%  125 Dania 400 pełne koszty 

 400 

Grecja brak danych 25% Finlandia  381 21%  80 

Hiszpania 835–2400 20–25%  55–480 Francja brak danych bezpłatna lub 

częściowo doto-

wana przez naro-

dowe fundusze 

Węgry 628 20%  126 Irlandia brak danych bezpłatna lub 

100% płacona 

przez rolników 

30–250 

Włochy – nie-

które regiony 

936–1875 20%  187–375 Włochy – nie-

które regiony 

brak danych pełny koszt 

Litwa 2081 20%  416 Rumunia brak danych bezpłatna 

Luksemburg 700 30%  210 Szwecja  567 30% 170 

Łotwa  brak danych bezpłatna Słowenia brak danych Bezpłatna 

Malta brak danych współfinansowana 

ze środków PROW 

Zjednoczone 

Królestwo 

Wielkiej Bry-

tanii i Irlandii 

Płn. 

500–750 pełne koszty 500 

–750 lub bez-

płatna 

Holandia 1998 50%  999  

Portugalia  brak danych 20% 

Słowacja  1875 20%  375 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Evaluation of the Implementation of the 

Farm Advisory System, Final Report, Evaluation Part, December 2009, s. 101 

i 116. 
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Koszty te są w dużym stopniu rekompensowane przez dotacje publiczne 

udzielane w ramach finansowania krajowego lub EFRROW, a koszt ponoszony 

przez rolnika pozostający po uwzględnieniu dotacji, waha się od poziomu mi-

nimalnego – 55 euro do prawie l000 euro
15

. Dostęp do usług doradczych był dla 

rolników bezpłatny w sześciu państwach członkowskich (Austria, Bułgaria, 

Cypr, Rumunia, Łotwa i Słowenia) oraz kilku regionach. W przeważającej 

większości państw, rolnicy pokrywali część kosztów doradztwa (20%–50% 

kosztów całkowitych). W Danii oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Bry-

tanii i Irlandii Płn. poradnictwo dla rolników jest pełnopłatne. W 16 krajach 

członkowskich lub regionach skorzystano z możliwości współfinansowania po-

rady z EFRROW.  

Podsumowanie 

Syntetycznie przeprowadzona analiza na temat ewolucji systemu doradz-

twa rolniczego Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie pozwoliła potwierdzić 

założenie, że rolnicy najlepiej uprzemysłowionych krajów chętnie wykorzystują 

instrumenty wspólnej polityki rolnej w obszarze usług doradczych. Ponadto na 

podstawie przeprowadzonej kwerendy źródłowej i literaturowej zauważono, że: 

1. Wspólnotowy system doradztwa rolniczego FAS (Farm Advisory Sys-

tem) jest narzędziem umożliwiającym państwom członkowskim sku-

tecznie realizować założenia wspólnej polityki rolnej, a rolnikom za-

pewnia dostęp do kluczowych informacji i sprawne funkcjonowanie na 

rynku unijnym. 

2. Doradztwo wspierane przez EFRROW jest bardziej kosztowne, ale ce-

na za poradę odzwierciedla jej jakość. 

3. Porady współfinansowane przez EFRROW są bardziej wyczerpujące, 

gdyż muszą obejmować wszystkie zagadnienia związane z SMR 

i GAEC, a tym samym pozwalają rolnikom lepiej przystosować się do 

wymogów wzajemnej zgodności, uzyskać dopłaty bezpośrednie 

i uniknąć kar za nieprzestrzeganie zaleceń. 

4. Wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej od lat korzystają z róż-

nych form wsparcia produkcji rolnej, w tym z całego instrumentarium 

                                                           
15  Evaluation of the Implementation…, s. 6. 
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dotyczącego systemu doradztwa rolniczego, co sprzyja rozwojowi ich 

rolnictwa. 
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EVOLUTION OF THE FARM ADVISORY SYSTEM OF THE EUROPEAN 

UNION IN THE LAST DECADE 

Summary 

Modern farm advisory systems of the European Union countries were formed un-

der the influence of evolutionary change and institutional transformations which have 
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been made in the recent decades. The evolution of the farm advisory system had 

a unique course in different countries which resulted in shaping different forms of the 

advisory system from public, through semi-public to private. The aim of this study is to 

confirm that the farmers from the most industrialized countries eagerly use the instru-

ments of common agricultural policy in the field of advisory services. It is widely as-

sumed that the proper use of the farm advisory system affects the effectiveness of agri-

cultural production in a specific country, sector or specific trade. The result of the con-

ducted analysis is a thesis that highly developed countries of the Western Europe have 

been using various forms of agricultural production support for years, including all in-

struments related to the farm advisory system which favours their agricultural develop-

ment. The authors put the programs, types, amount and the use of the funds intended for 

the farm advisory system in selected countries of the European Union to statistical and 

economic analysis. 

Translated by Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz 
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ANNA KOŚCIELNIAK 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 

ROLA EKONOMII SPOŁECZNEJ W ŚRODOWISKACH WIEJSKICH 

NA TLE GOSPODARKI RYNKOWEJ POLSKI 

Wprowadzenie 

Wydarzenia jakie w Polsce zapoczątkował rok 1990 w znaczącym stopniu 

wpłynęły na podejście do funkcji i zadań pomocy społecznej. Stworzenie efek-

tywnego systemu łagodzenia skutków transformacji, zwłaszcza dla potrzebują-

cych, rozumianych jako ci, którzy nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywi-

stości ekonomiczno-społecznej stało się ważną częścią kwestii społecznych, 

które coraz silniej wysuwały się na plan pierwszy i wymagały aktywnej inter-

wencji. Gospodarka rynkowa to system, który ze względu na swoją specyfikę 

uwypukla nierówności między gospodarującymi podmiotami. Nie wszystkie 

różnice niweluje „niewidzialna ręka rynku”. Coraz częściej dlatego poszukuje 

się możliwości, pozwalających na efektywne rozwiązania kluczowych proble-

mów ekonomiczno-społecznych, które zamykają się w pojęciu wykluczenia 

społecznego, rozumianego między innymi jako długotrwałe pozostawanie bez 

zatrudnienia, przewlekłe choroby, brak odpowiedniego wykształcenia czy zbyt 

niskie zarobki. Z takimi problemami stykają się zarówno mieszkańcy miast, jak 

i wsi, jednak szczególnie narażona jest ludność wiejska, ze względu na znacznie 

mniejsze możliwości dostępu do edukacji, rynku pracy, technologii. Pojawiła 

się więc potrzeba wyrównywania szans, jak również stworzenia bezrobotnym 

i wykluczonym możliwości znalezienia zatrudnienia w celu jak najszybszego 

powrotu na rynek pracy oraz odciążenia budżetu państwa z konieczności wypłat 
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zasiłków dla bezrobotnych i zapomóg. Jednym z najważniejszych kierunków 

współczesnej polityki jest więc zabezpieczenie dochodów i aktywizacja jedno-

stek pozostających zbyt długo bez pracy. Chodzi tu bardziej o stworzenie etosu 

„wędki” niż „ryby” czy „odbicia się od dna”. Pojawia się ustawiona we właści-

wy sposób gradacja zadań pomocy społecznej, ale pod takim kątem, by powo-

dowały one usamodzielnienie się podmiotów czerpiących korzyść w jej ramach 

oraz alternatywa dla państwa opiekuńczego, które brało na siebie ogromną od-

powiedzialność za problemy swoich obywateli.  

W artykule podjęto próbę podkreślenia wagi roli ekonomii społecznej na 

tle gospodarki rynkowej ze szczególnym uwypukleniem specyfiki środowisk 

wiejskich. 

1. Pojęcie i podłoże rozwoju ekonomii społecznej 

Grunt na jakim powstawała ekonomia społeczna początkowo łączony był 

z dobroczynnością, a później koniecznością zapewnienia zatrudnienia przez 

warstwę rządzącą tym, którzy mieli z tym problemy. Zanim jednak nastąpiła 

konieczność organizowania form pomocy dla najbardziej potrzebujących, zaist-

niały przyczyny generujące takie zjawisko. Przede wszystkim należy zwrócić 

uwagę na to, że postindustrialne społeczeństwa oparte były na modelu wielo-

dzietnej, wielopokoleniowej rodziny, która prowadziła wspólne gospodarstwo, 

będąc ekonomicznie samowystarczalną. Taki stan rzeczy określał role członków 

takiej wspólnoty w zależności od wieku i płci. Rodziny wytwarzały i konsu-

mowały to, co było im niezbędne do życia. Ponoszono również odpowiedzial-

ność za tych członków rodziny, którzy byli starzy, chorzy ułomni i zapewniano 

im środki utrzymania. Socjalizacja dzieci do życia we wspólnocie również od-

bywała się wewnątrz rodziny i polegała na nauce szacunku, odpowiedzialności 

i pracy
1
.  

W dobie przemian rewolucji przemysłowej obraz rodziny uległ przeobra-

żeniu. Początek zmian zauważalny był w środowiskach wiejskich, w których 

zmiany technologiczne ograniczyły liczbę rąk do pracy. Ludność zaczęła od-

pływać do miast, do fabryk, gdzie ówcześni właściciele środków wytwórczych 

żądali od robotników pełnej dyspozycyjności (tak jest do dziś). Kolejnym pro-

                                                           
1  Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia i potencjał w świetle wyników badań, red. 

A. Giza-Poleszuk, J. Hausner, FISE, Warszawa 2008, s. 23–24. 
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blemem było oddzielenie miejsca zatrudnienia od miejsca zamieszkania. Migra-

cje za pracą powodowały długotrwałą nieobecność tych członków rodzin, któ-

rzy w uprzednim modelu pełnili funkcje opiekuńcze w stosunku do chorych, 

starszych i dzieci. Aby zniwelować tę lukę zaczęto powoływać instytucje opie-

kuńcze. Ze względu na pogarszające się warunki ekonomiczne bardzo drastycz-

nie ograniczyła się dzietność rodziny
2
. W dobie industrializacji rolę rodziny 

przejęło państwo, możni, parafie, zakony, ochronki, przytułki czy też wolonta-

riat.  

Początkową fazą powstawania ekonomii społecznej było wycofywanie się 

państwa z ochrony, która najbardziej potrzebującym zapewniała realizację ich 

potrzeb. Powstało zapotrzebowanie, którego instytucje prywatne, funkcjonujące 

na rynku nie potrafiły i nie chciały zapełnić. Problem istnienia wielu osób nie-

przystosowanych do nowych warunków życia wciąż był aktualny. Pomoc pań-

stwa przejawiała się we wsparciu finansowym, subsydiowaniu, kupowaniu 

usług i produktów wytwarzanych w ramach sektora ekonomii społecznej
3
.  

Chociaż aktywizacja ma dotyczyć wszystkich, którzy jej potrzebują, to 

wszelka działalność państwa w tym względzie kierowana jest do bezrobotnych, 

mogących podjąć pracę lub osób, które jej poszukują, ale nie mają praktyki. Do 

takich jednostek kierowanie jest doradztwo zawodowe lub pomoc w przekwali-

fikowaniu czy otworzeniu własnej działalności.  

Ekonomia społeczna ma swoje głębokie podłoże w kwestiach zakorzenio-

nych w świadomości ludzkiej jako pomoc biednym, potrzebującym, nieprzysto-

sowanym, wykluczonym. Zanim jednak samo pojęcie ekonomii społecznej zo-

stało oficjalnie sformułowane, pierwszymi jej przesłankami była dobroczynność 

dla ubogich. 

Ekonomia społeczna współcześnie traktowana jest jak „panorama” gospo-

darki społecznej. Umiejscowiła się w luce między mechanizmami rynkowymi 

a pełnieniem przez państwo opiekuńczej roli. Postrzega się ją jako zjawisko 

wielowymiarowe, które rozumiane jest przez funkcjonowanie podmiotów, któ-

rych działalność oparta jest na specyficznych zasadach i motywacjach. Warto 

też wziąć pod uwagę atrybut ekonomiczności, który nierozerwalnie, w pojęciu 

podmiotów gospodarujących, łączy się z dochodem i efektywnością. 

                                                           
2  A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1986, s. 56. 
3  Active Social Policies I the EU Inclusion through participation, red. R. Berly Van, H. Maler 

The Policy Press, Bristol 2002, s. 56. 
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W Polsce termin „ekonomii społecznej” jest stosunkowo nowy, choć już 

rozpoznawalny jako desygnat rynku. Oparty jest na kilku zasadach: maksymali-

zacji wyboru, kooperacji, działaniu zbiorowym. 

Maksymalizacja wyboru to odniesienie do możliwości, jakie otwiera 

przed członkami społeczeństwa wspólnota gospodarowania.  

Kooperacja to współdziałanie jednostek, mających wspólny interes w celu 

stworzenia płaszczyzny funkcjonowania, w nieprzyjaznych warunkach, w ra-

mach której będą mogły zaspokoić swoje potrzeby. 

Działanie zbiorowe wiąże się z kooperacją i możliwościami, jakie ona da-

je przy dużej, koordynacyjnej roli państwa. 

Ekonomia społeczna jest więc jednym ze sposobów prowadzenia działal-

ności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Samo 

pojęcie jest szerokie a przybliża je sposób funkcjonowania instytucji działają-

cych jako podmioty ekonomii społecznej. Jest to ta działalność, u której pod-

staw leżą cele społeczne a wypracowane zyski są reinwestowane w dalszą dzia-

łalność, a nie wypłacane udziałowcom.  

Podstawą zrozumienia jest kwestia społecznego niedostosowania i wyklu-

czenia, co zdeterminowało przesłankę do powoływania podmiotów pomagają-

cych w powrocie do pracy i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie tym, 

którzy są życiowo niezaradni, gorzej wykształceni, chorzy, upośledzeni.  

Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie, można jednak powie-

dzieć, że ekonomia społeczna czy też inaczej przedsiębiorczość społeczna, to 

sfera łącząca aktywność gospodarczą z realizacją celów społecznych. Jej klu-

czową zasadą jest pierwszeństwo działań na rzecz ludzi nad osiąganiem zy-

sków. W ekonomii społecznej ważna jest więc realizacja misji społecznej
4
. 

Pomimo wielości form w jakich działają podmioty ekonomii społecznej 

istnieje pewien zespół wspólnych cech. Kryteria, które powinny spełniać pod-

mioty działające w sektorze ekonomii społecznej (zgodnie z definicją zapropo-

nowaną przez Europejską Sieć Badawczą EMES Network) są następujące: 

Kryteria ekonomiczne: 

– prowadzenie w regularny sposób działalności o charakterze gospo-

darczym produkcyjnym lub usługowym,  

– niezależność podmiotów od instytucji publicznych,  

– ponoszenie ryzyka ekonomicznego,  

                                                           
4  P. Grell, A. Wery, Względność pojęcia ubóstwa, „Prezentacje” 1981, nr 3. 
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– zminimalizowanie liczby płatnego personelu.  

Kryteria społeczne: 

– realizacja celów społecznie użytecznych,  

– działalność ekonomiczna nie przynosząca zysków, ale przede 

wszystkim miejsca pracy dla osób w trudnej sytuacji życiowej,  

– wspólne działania grupy osób lub społeczności (inicjatywa oddol-

na),  

– możliwie demokratyczny system zarządzania, pozwalający na włą-

czanie uczestników w podejmowanie decyzji,  

– przedsięwzięcia przynoszące zysk, przeznaczony na cele społeczne 

(ograniczona dystrybucja zysku)
5
. 

Szczególną troską obejmowane są dziś obszary wiejskie, jako te, które ze 

względu na uwarunkowania ekonomiczne, edukacyjne i społeczne są szczegól-

nie zagrożone wykluczeniem i bezrobociem. Właśnie dla nich tworzone są pro-

gramy wspomagające niwelowanie obszarów ubóstwa przez kreowanie i orga-

nizowanie inicjatyw społecznych, zgodnych z kierunkiem rozwoju lokalnego. 

Właśnie dlatego ekonomię społeczną często nazywa się ekonomią wspól-

notową, jako że środowiska wiejskie tworzą społeczności o specyficznych po-

trzebach
6
. 

Ekonomia społeczna ma więc szczególne znaczenie dla obszarów tak zwa-

nej „zapaści społeczno-gospodarczej”, gdzie pewne deficyty społeczne nawar-

stwiają się blokując rozwój czy inne formy aktywności. W takich przypadkach 

jest ona czynnikiem niezbędnym do rewitalizacji, w ramach której podmioty 

ekonomii społecznej, takie jak: spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, centra 

integracji społecznej czy zakłady aktywności zawodowej mogą aktywizować 

niewykorzystywane zasoby przez dostarczanie usług i integracyjne zatrudnie-

nie.  

                                                           
5  P. Kurowski, Pomoc społeczna w krajach OECD i w Polsce, „Polityka Społeczna” 1998, 

nr 7, s. 9. 
6  P. Sałustowicz, Koncepcje i funkcje ekonomii społecznej, w: Ekonomia społeczna w Polsce: 

osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, red. A. Giza-Poleszuk, J. Hau-

sner, FISE, Warszawa 2008, s. 23–24. 
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2. Przedmioty ekonomii społecznej 

Podmioty prawne sektora ekonomii społecznej w Polsce dzielą się na trzy 

kategorie: podmioty „starej” ekonomii społecznej (spółdzielnie, TUW), instytu-

cje trzeciego sektora (fundacje i stowarzyszenia) oraz „nowe” instytucje eko-

nomii społecznej (spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady 

aktywności zawodowej, kluby integracji zawodowej)
7
. Warto więc zwrócić 

uwagę na kilka z nich.  

Fundacja jest organizacją powołaną do realizacji celów społecznie lub go-

spodarczo użytecznych (przy czym gospodarcze cele nie mogą być celami za-

robkowymi). Fundacja jest zakładana przez fundatora, którym może być osoba 

fizyczna, a także osoba prawna. Fundacja może prowadzić działalność gospo-

darczą służącą realizacji jej celów, przy czym wartość środków majątkowych 

przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 

złotych. Środki uzyskane z działalności gospodarczej powinny być przeznaczo-

ne na działalność statutową. Działalność fundacji reguluje ustawa o fundacjach 

z 6 kwietnia 1984 roku.  

Stowarzyszenia to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenia tworzo-

ne w celach niezarobkowych, których działalność oparta jest na pracy społecz-

nej członków. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według 

ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że do-

chód z tej działalności będzie przeznaczony na cele statutowe, nie będzie prze-

znaczony do podziału między jego członków. Kwestie działalności stowarzy-

szeń reguluje ustawa Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku. Za-

równo fundacje, jak i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą 

z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców stają się przedsiębiorcami w za-

kresie tej działalności, mogą też zakładać jednoosobowe spółki kapitałowe, czy-

li spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.  

Spółdzielnie są dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, 

o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w in-

teresie swoich członków prowadzą wspólną działalność gospodarczą. Spół-

dzielnia może również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną 

na rzecz swoich członków i ich środowiska. Dokonując typologii spółdzielni 

                                                           
7  J. Auleytner, Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem, Wiedza Powszechna, War-

szawa 1997, s. 69.  
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dosyć często przyjmuje się kryterium przedmiotu działalności, dzieląc spół-

dzielnie na handlowe, mieszkaniowe, usługowe. Innym rodzajem podziału mo-

że być klasyfikacja spółdzielni ze względu na funkcję, jaką spełnia w stosunku 

do członków. Przykładowo, jeżeli powiązanie ze spółdzielnią wynika z faktu 

zaspokojenia określonej potrzeby, to będziemy mówić o spółdzielniach konsu-

menckich, często nazywanych spółdzielniami użytkowników. Jeżeli zaś powią-

zanie to ma charakter stosunku pracy, wtedy mowa będzie o spółdzielniach pra-

cy
8
. 

Centrum Integracji Społecznej (CIS) to jednostka organizacyjna utwo-

rzona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową, 

realizująca reintegrację zawodową i społeczną przez prowadzenie dla osób, za-

grożonych wykluczeniem społecznym, programów edukacyjnych, obejmują-

cych m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub pod-

wyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności nie-

zbędnych do codziennego życia. CIS nie jest samodzielnym podmiotem praw-

nym lecz formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządo-

wych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W gru-

pie beneficjentów CIS są te same osoby, które mogą założyć spółdzielnię so-

cjalną. Działalność CIS reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu 

socjalnym. 

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udziele-

nie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu 

i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 

w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji za-

wodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się 

osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka poma-

gająca organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy 

i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do 

tworzenia własnych miejsc pracy. KIS jest powoływany przez jednostkę samo-

rządu terytorialnego lub organizację pozarządową. Działalność KIS reguluje 

ustawa z 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.  

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest rozwiązaniem prawnym 

wprowadzonym przez ustawę z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ZAZ nie jest samo-

                                                           
8  Tamże, s. 71. 
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dzielną formą prawną – jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką, 

która uzyskuje status zakładu aktywności zawodowej. O utworzenie ZAZ-u 

ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie, których statu-

towym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnospraw-

nych. ZAZ tworzy się w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych z orzecze-

niem o znacznym stopniu niepełnosprawności i określonych w ustawie grup 

osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także 

przygotowania ich do życia w otwartym środowisku. ZAZ może prowadzić 

działalność gospodarczą. 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) ubezpiecza swoich 

członków na zasadzie wzajemności, przy czym TUW nie jest nastawiony na 

zysk, a swoim członkom oferuje tanią ochronę ubezpieczeniową w zamian za 

składki pokrywające jedynie wypłacone świadczenia oraz koszty działalności. 

Zawiązana w ramach TUW grupa ubezpieczonych połączona jest wspólnotą in-

teresów jej członków. Działalność TUW reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku 

o działalności ubezpieczeniowej. Według danych GUS, największą grupą są or-

ganizacje pozarządowe, dość silną reprezentację mają również spółdzielnie. Po-

zostałe podmioty nie są tak liczne, co przypisać należy faktowi, że jako podmio-

ty prawne wyodrębnione zostały w ostatnich kilku latach
9
. 

Opisane pokrótce podmioty ekonomii społecznej funkcjonują zarówno 

w środowiskach wiejskich, jak i miejskich. Najczęściej spotykaną formą dzia-

łalności są spółdzielnie. W skupiskach miejskich przeważają spółdzielnie pra-

cy, w których przedmiotem gospodarczej działalności jest prowadzenie wspól-

nego przedsiębiorstwa opartego na osobistej pracy członków. Osobista praca 

członków spółdzielni jest niezbędna dla realizacji celu gospodarczego każdej 

spółdzielni pracy, dlatego też spółdzielnia i wszyscy jej członkowie mają obo-

wiązek nawiązywania stosunku pracy i pozostawania w nim. Szczególnym ro-

dzajem spółdzielni pracy jest spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewido-

mych, której przedmiotem działalności jest zawodowa i społeczna rehabilitacja 

inwalidów i niewidomych przez pracę w prowadzonym wspólnie przedsiębior-

stwie. Działalność spółdzielni reguluje ustawa Prawo Spółdzielcze z 1982 roku 

z późniejszymi zmianami. W ramach spółdzielni wyróżniamy: 

                                                           
9  Aktywizująca polityka społeczna, red. J. Orczyk, M. Żukowski, Wyd. AE, Poznań 2007, 

s. 57. 
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Spółdzielnie inwalidów i spółdzielnie niewidomych, z wieloletnimi tra-

dycjami sięgającymi okresu powojennego, cechują się wysokim wskaźnikiem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Przez lata, w sytuacji wzrostu konkuren-

cji, zniesieniu monopolu na pewne usługi i towary pochodzące z tych spółdziel-

ni, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych obniżył się, pozostając 

obecnie na poziomie ok. 60%. Spółdzielnie inwalidów zatrudniają osoby nie-

pełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym. Kładą duży nacisk na re-

habilitację zawodową. W spółdzielniach tych znajdują zatrudnienie osoby nie-

pełnosprawne z tzw. schorzeniami specjalnymi. Inne zakłady pracy chronionej 

prawie w ogóle nie zatrudniają osób niewidomych, głuchych, epileptyków, cho-

rych psychicznie i chorych umysłowo. Spółdzielnie inwalidów cechują się wy-

sokim poziomem zabezpieczeń socjalnych i bogatym wachlarzem form pomocy 

z zakładowego funduszu rehabilitacji. Najczęściej z tego funduszu finansowana 

jest opieka medyczna, przychodnia rehabilitacyjna, sprzęt rehabilitacyjny, le-

karstwa i inne
10

. 

Spółdzielnie socjalne to formy prawne podmiotu łączącego cechy przed-

siębiorstwa oraz organizacji pozarządowej, umożliwiające swoim członkom, 

którymi muszą być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót 

do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia 

socjalna jako rodzaj spółdzielni pracy, działa na zasadzie osobistego świadcze-

nia pracy przez jej członków. 

Instytucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona Ustawą 

z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

która odpowiednio znowelizowała ustawę z 16 września 1982 roku. Spółdziel-

nię socjalną mogą założyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych 

i równocześnie zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii: 

– bezrobotni,  

– niepełnosprawni,  

– uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po 

zakończeniu leczenia,  

– chorzy psychicznie,  

– bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bez-

domności,  

                                                           
10  Tamże, s. 59. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_pozarz%C4%85dowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_do_czynno%C5%9Bci_prawnych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bezrobocie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uzale%C5%BCnienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
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– osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją 

społeczną,  

– uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,  

oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej licz-

by założycieli, których powinno być co najmniej pięciu.  

Spółdzielnię socjalną mogą także założyć co najmniej dwie z następują-

cych osób prawnych: 

– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie, 

– jednostki samorządu terytorialnego,  

– kościelne osoby prawne.  

W środowiskach wiejskich natomiast bardzo skutecznie działają takie formy 

przedsiębiorczości jak spółdzielnie spożywców, będące formą współpracy eko-

nomicznej, której celem nie jest zysk pieniężny, a zapewnienie uczestnikom ta-

nich i dobrej jakości towarów lub usług. Środki z działalności mogą zostać 

przeznaczone na tak zwany fundusz gromadzki, dzięki któremu członkowie 

spółdzielni mogą finansować na przykład otwarcie nowego sklepu, piekarni czy 

budowę placu zabaw. Spółdzielnie przybierają często formę punktów sprzedaży 

detalicznej, będących własnością i zarządzanych przez samych zainteresowa-

nych. Klientami są zazwyczaj jednostki, które dostarczyły kapitał potrzebny do 

uruchomienia lub nabycia danego przedsiębiorstwa spółdzielczego. 

Prezentowane powyżej kategorie podmiotów wpisują się zakresem i spe-

cyfiką swojej działalności w ekonomię społeczną. Ich szeroki wachlarz pokazu-

je jak wiele możliwości społecznego zaangażowania istnieje i jak różnorodne 

mogą być społeczne formy pomocy
11

. 

3. Usytuowanie ekonomii społecznej w gospodarce rynkowej Polski 

Ekonomię społeczną można więc określić jako działalność z pogranicza 

sektora publicznego i prywatnego, prowadzoną przez te organizacje, które zali-

czane są do III sektora. Wszelkie programy przewidziane dla aktywizowania 

wykluczonych mają niwelować bezradność socjalną i uczyć ekonomicznego 

funkcjonowania w niełatwych warunkach gospodarki rynkowej.  

                                                           
11  Ekonomia społeczna w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów, Zachodniopomorska 

Biblioteka Ekonomii Społecznej, Szczecin 2009, s. 17. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Uchod%C5%BAca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_sprzeda%C5%BCy
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Zdaniem wielu ekonomistów, ekonomia społeczna jest odpowiedzią na 

dysfunkcje rynku, będące efektem wycofania się państwa z jego opiekuńczej ro-

li. Znajduje się ona w kręgu działalności rynkowej państwa i społeczeństwa
12

. 

Rolą ekonomii społecznej jest solidarność działań podmiotów i spójność spo-

łeczna a także odpowiedzialność, demokracja, autonomia i niezależność.  

Wszelkie podmioty działające w ramach ekonomii społecznej są nastawio-

ne na to, by uzupełnić zapotrzebowanie jednostek ludzkich na te produkty czy 

usługi, których inne sfery działalności państwa czy sektory nie mogą zapewnić. 

Mówiąc o ekonomii społecznej nie sposób pominąć tego, że działające 

w jej ramach podmioty nie nastawiają się na zysk lecz na zrealizowanie celów 

społecznych. Bardzo ważną przesłanką funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej jest to, że oferują one usługi dostępne dla wszystkich lecz jednocze-

śnie przynoszące korzyści określonym grupom społecznie wykluczonym. Moż-

na więc powiedzieć, że w ramach ekonomii społecznej tworzone są miejsca 

pracy, polepsza się jakość życia, rozwijają się społeczności lokalne, maleje 

liczba wykluczonych. Jest to jednak działalność w skali mikro, lokalna, z myślą 

o tych, którzy w swojej „ekonomicznej nieporadności” potrzebują pomocy. Nie 

znaczy to jednak, że nie jest ona przedsiębiorcza czy kreatywna w pomysłach 

na dostarczanie nowych usług
13

. Atutem ekonomii społecznej jest relatywne 

obniżenie kosztów pracy, dawanie poczucia własnej wartości i godności jako 

nieocenionej „platformy odbicia” do stworzenia w przyszłości własnego przed-

siębiorstwa czy działalności. Analizując powyższe rozważania można za 

W. Kraśnickim postawić tezę, że ekonomia społeczna jest komplementarna jako 

odpowiedź na dysfunkcje rynku, jednocześnie nie roszcząc sobie praw do sub-

stytucyjności czy wypierania rynku.  

Celem ekonomii społecznej jest właściwa relacja między organizacjami 

a beneficjentami, anatomia zarządzania, demokratyczne podejmowanie decyzji 

oraz przeznaczanie wypracowanego zysku na cel społeczny. 

Nadrzędną zatem funkcją ekonomii społecznej jest przeciwdziałanie mar-

ginalizacji społecznej. Poza tym ekonomia społeczna tworzy bazę do działania 

organizacji obywatelskich, promuje alternatywne formy kredytowania, wzmac-

nia kapitał społeczny. Ułatwia także reformowanie sektora usług publicznych. 

                                                           
12  K. Wygnański, Ekonomia społeczna w Polsce- definicje, zastosowania, oczekiwania, wąt-

pliwości, w: raport otwarcia projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”, 

Fundacja Inicjatywy Społeczno-Ekonomicznych Warszawa 2006, s. 39–41. 
13  Ch. Leadbeather, The rise of the Social Entrepreneur, demos: London 1997, s. 25. 
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Według Ch. Leadbeatera ekonomia społeczna tworzy miejsca pracy, oszczędza-

jące pieniądze podatników, kreuje kapitał społeczny, jest także narzędziem 

wzrostu zatrudnienia przez generowanie nowych usług społecznych, umożliwia-

jąc pracę grupom zagrożonym na rynku pracy. Tak samo podchodzi do tej kwe-

stii K. Wygnański w „Raporcie otwarcia”, widząc w funkcjach ekonomii spo-

łecznej: 

– kontrolę rynku,  

– dostarczanie produktów i usług, których rynek nie dostarcza, 

– alternatywę nowych form iranizacji rynku, 

– obniżanie różnych kosztów transakcyjnych. 

W ekonomii społecznej duży nacisk kładziony jest na tworzenie miejsc pracy 

i uwrażliwienie na potrzeby wielu jednostek niemogących sobie zapewnić pew-

nych potrzeb. Samo zjawisko dokonującej się liberalizacji, prócz bodźców do 

wzrostu gospodarczego, generuje efekty niepożądane. Z racji ogromnego pro-

blemu, jaki pojawił się w związku z takim stanem rzeczy, pojawiły się pierwsze 

pomysły przekonstruowania rynku pracy tak, by umożliwić ogromnym rzeszom 

bezrobotnych wykorzystania ich potencjału i zdolności. Nie było to jednak ła-

twe i możliwe na obecnym rynku pracy. Chodzi o wsparcie aktywności gospo-

darczej tych grup społecznych, których uczestnictwo w wymianie rynkowej jest 

trudne ze względu na niskie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, długotrwa-

łe pozostawanie bez zatrudnienia, wreszcie tych, których niesamodzielność 

ekonomiczna jest budowana przez pokolenia. Pozwoli to nie tylko na socjaliza-

cję i podniesienie wartości jednostki, ale patrząc na kwestie tylko czysto eko-

nomiczne, zwolni dużą cześć społeczeństwa z finansowego obciążenia na rzecz 

utrzymywania takich osób. 

Tak więc prymat nad kwestiami ekonomicznymi, związanymi z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej, obejmuje sfera socjalna i dbałość o kwestie 

egzystencjalne, związane z człowiekiem. Stworzyło to także ramy do przedsię-

biorczości społecznej, która leży u podstaw funkcjonowania ekonomii społecz-

nej. Organizacje funkcjonujące w jej ramach, to firmy służące realizacji celów 

społecznych, pomagające społecznościom lokalnym w integracji dla ogólnospo-

łecznego pożytku. Są one jednocześnie ukierunkowane na dostarczanie produk-

tów i usług dobrych jakościowo na dany rynek, ale także priorytetem w ich 

działaniu jest utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy, organizacja szkoleń 

a także zapewnienie ciągłej działalności gospodarczej oraz partycypację człon-

ków. 
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4. Rola ekonomii społecznej w rozwoju środowisk wiejskich 

Polska wieś i jej specyfika wyrasta na gruncie aktywności dawnych Pań-

stwowych Gospodarstw Rolnych, skupionych w dużych kombinatach, kontrolu-

jących prawie całą produkcję gminy. Po zlikwidowaniu PGR-ów nie pojawiła 

się żadna alternatywa zatrudnienia dla ludzi pracujących w takich miejscach 

a niewielu wówczas potrafiło przejść od pracy najemnej do samodzielnego go-

spodarowania. Niski poziom wykształcenia implikował jednocześnie słabą zna-

jomość problemów, zmieniających się warunków i możliwości rozwoju w kie-

runkach, które do tej pory nie istniały lub były marginesowe. Na wielu obsza-

rach wiejskich poziom życia był i nadal jest niski. Dlatego zaczęły powstawać 

programy ukierunkowane na wykorzystanie istniejącego już kapitału ludzkich 

umiejętności i doświadczeń z pożytkiem dla lokalnych społeczności. Jednocze-

śnie wiele gmin korzysta z unijnych programów pomocowych w wyrównywa-

niu szans. W tego typu działalność są również angażowane przedstawicielstwa 

samorządowe, powiatowe i znaczące podmioty administracji publicznej.  

Programy współtworzone przy pomocy unii są konstruowane tak, by prze-

ciwdziałać wykluczeniu społecznemu przez tworzenie nowych i lepszych 

miejsc pracy. Jednak funkcjonowanie podobnych programów pomocowych nie 

byłoby możliwe beż instytucji koordynujących i wspomagających rozwój lo-

kalny – centrów ekonomii społecznej. Są to podmioty pośredniczące w integra-

cji z rynkiem pracy, rozpoznają potrzeby i możliwości oraz wytyczne kierun-

ków działania gospodarki społecznej, tworzą systemy programów lokalnej sa-

mopomocy przy współpracy z partnerami biznesowymi, poszukują lub tworzą 

możliwości zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

a także opracowują i wdrażają nowe formy aktywizacji zawodowej wykluczo-

nych. 

Instytucje te działają także na zasadzie animatora testującego lokalny ry-

nek pracy nie tylko pod kątem znalezienia pracy najemnej dla swoich pod-

opiecznych, ale również pod względem możliwości samoorganizowania się 

społeczności do zakładania własnych stowarzyszeń, spółdzielni i przedsię-

biorstw społecznych, które dawałyby samozatrudnienie interesariuszom działa-

jącym w ramach takich właśnie zrzeszeń
14

.  

                                                           
14  Małopolska Agencja rozwoju Regionalnego, „Społeczny biznes. Teoria i praktyka”, Kra-

ków 2008. 
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Obecnie istnieje wiele przykładów podmiotów, które powstały właśnie 

w środowiskach wiejskich jako alternatywa dla wykluczenia i braku zatrudnie-

nia. Jednym z takich przykładów może być spółdzielnia socjalna Eko-mat 

z Chełmna (wytwarzająca ekologiczne opakowania), w której osoby długotrwa-

le bezrobotne, a szczególnie kobiety, otrzymały szansę na podjęcie pracy. Prio-

rytetem założycieli był terapeutyczny wpływ zatrudnienia na poczucie ważności 

działania i bycie pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Eko-mat jest pod-

miotem, który doskonale radzi sobie na rynku wciąż otrzymując zamówienia, 

a przez to zyskując nowe możliwości.  

Drugim przykładem jest centrum technologii informacyjnej E-misja 

z Płużnicy, które z kolei kładzie nacisk na edukację informatyczną i prowadzi 

kursy dla tych, którzy chcą się nauczyć właściwie korzystać z Internetu i obsłu-

giwać niezbędne w pracy programy. Ponadto E-misja zakłada nowe świetlice 

internetowe i portale, gdzie uczący się mogą wykorzystywać nabyte możliwo-

ści.  

Kolejnym, chlubnym przypadkiem przedsiębiorczości społecznej, jest park 

dinozaurów w Bałtowie, który powstał na płaszczyźnie dużego rozdrobnienia 

gospodarstw, nikłych perspektyw rozwoju rolnictwa i wysokiego bezrobocia. 

Włodarze gminy postawili na rozwój turystyki i tradycji lokalnej oraz kultywo-

wanie ludowego rękodzieła przez stworzenie parku jurajskiego, do którego 

rocznie przyjeżdża kilka tysięcy mieszkańców, dając jednocześnie zatrudnienie 

wielu mieszkańcom gminy. Dzięki społecznej inicjatywie powstały dwa stowa-

rzyszenia, z których jedno – Bałt zajmuje się realizacją celów społecznych, 

a drugie – Delta realizuje cele ekonomiczne i tworzy miejsca pracy. Fundusze 

na rozwój parku jurajskiego początkowo pochodziły ze zbiórki społecznej 

a później uzyskane zostały z programu unijnego SAPARD. W 2005 roku Bałt 

przystąpił do inicjatywy Equal, w ramach którego powołano do życia kolejne 

przedsięwzięcie – stok narciarski i kolejną (zajmującą się nowym przedsięwzię-

ciem) firmę Allozaur. W ramach rozwoju turystyki powstały także inne spo-

łeczne podmioty ekonomii, na przykład Centrum Wspierania Turystyki Wiej-

skiej, w ramach którego funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne. Dzięki tak 

przeprowadzonej inicjatywie, w Bałtowie powstało 128 miejsc pracy, bezrobo-

cie spadło z 30% do 8% na terenie gminy, dochody budżetu wzrosły z 4,5 do 

9 mln zł.  
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Przytoczone powyżej rozwiązania są przykładem skutecznego działania 

społeczności lokalnych, które wsparte współpracą i finansami unijnymi w dużej 

mierze mają szanse ograniczyć negatywne skutki wykluczenia. 

Zakończenie 

Ekonomia społeczna nie jest popularnym zagadnieniem. W świadomości 

ludzi funkcjonują jednak określenia gospodarka społeczna lub ekonomia oby-

watelska. Wszystkie te zagadnienia znaczą to samo i są synonimami ekonomii 

społecznej. Dziedzina zajmuje się częścią dochodu narodowego, który przypada 

na ludność. Ekonomia społeczna jest jedną z najlepszych metod aktywizowania 

osób długotrwale pozostających bez pracy. Proponuje aktywne formy pomocy 

zamiast pasywnych; współodpowiedzialność zamiast roszczeń i uzależnienia od 

pomocy; mobilizację obywatelską w miejsce rozbudowy systemu biurokratycz-

nego. To zbiór instytucji, takich jak spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa spo-

łeczne, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej 

oraz fundacje i stowarzyszenia. Wszystkie one starają się realizować cele spo-

łeczne przy użyciu instrumentów rynkowych. 

Ekonomia społeczna jest mostem scalającym środowiska lokalne, dzięki 

tworzeniu sieci powiązań i współpracy między obywatelami przy realizacji ce-

lów społecznych i gospodarczych. Należy jednak uważać, by koordynując po-

moc uniknąć sytuacji, w której z jednej strony ulega ona kumulacji, a z drugiej 

jest zaniechana
15

. 

Ekonomia społeczna jest formą aktywności społecznej, funkcjonując 

w środowisku, w którym ludzie angażują się we wspólne przedsięwzięcia, 

umieją ze sobą współdziałać i mają do siebie zaufanie umożliwiające wspólne 

podejmowanie ryzyka.  
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MARKET ECONOMY 

Summary 

The paper is connected with an important and noticed today, problems of existen-

tial members of these societies have remained more frequently, which have remained 

from it excluded, owing to different vital situation, stripped (gotten rid) sources of 

maintenance often. Domain has turned out on disfunctions of markets on borderland 

public answer placing and private sector of activity – economy social, so to say, there be 

complementary alternative functions of protective states, for it particularly, they need 

which most . 
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STANDARYZACJA KOSZTÓW USŁUG PUBLICZNYCH 

W ZAKRESIE EDUKACJI 

Wprowadzenie 

Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) to 

istotny segment usług sektora finansów publicznych. Zakres i jakość ich reali-

zacji jest m.in. determinowana wysokością zadłużenia samorządów lokalnych. 

O ile w 2009 roku tylko 17 polskich jednostek samorządowych miało długi 

przekraczające 60% ich dochodów, o tyle w 2010 roku było już ich 70 (w tym 

w 17 urzędach zadłużenie przekraczało dopuszczalny poziom nawet po wyeli-

minowaniu zobowiązań na realizację projektów współfinansowanych 

z funduszy unijnych). Z kolei w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku do-

chody samorządów wzrosły co prawda o 8,6%, ale jednocześnie o 7,7% zwięk-

szył się poziom ich zadłużenia. Nie może więc dziwić fakt, że Ministerstwo Fi-

nansów (MF) podjęło kroki zmierzające do zapobiegania nadmiernemu zadłu-

żaniu przez samorządy. Opracowano projekt ustawy ograniczającej łączny do-

puszczalny deficyt samorządów, tzw. regułę wydatkową dla JST. Zgodnie z re-

gułą wydatkową dla sektora samorządowego deficyt JST w 2012 roku nie bę-

dzie mógł być wyższy niż 10 mld zł; w 2013 roku limit ten zaplanowano 

w wysokości 9 mld zł
1
, a począwszy od 2014 roku będzie on wynosił 8 mld zł

2
. 

                                                           
1  Od 2013 r. do limitu zadłużenia wliczany byłby także dług zaciągany przez samorządy na 

pokrycie wkładu własnego w inwestycjach współfinansowanych przez UE. 
2  Dodatkowo od 2014 r. na spłatę zadłużenia samorządy nie będą mogły przeznaczyć więcej 

niż wynosić będzie ich indywidualny wskaźnik zadłużenia. Do jego ustalenia będą brane dane fi-
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Prace nad wprowadzeniem tej reguły wydatkowej dobiegają już końca, bowiem 

w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) 

ustalono, że do 22 lutego 2012 roku strony postarają się wypracować wspólne 

stanowisko w sprawie ograniczenia deficytu samorządów.  

Choć samorządowcy zgadzają się z rządem, co do konieczności redukcji 

deficytu całego sektora finansów publicznych, to jednak ich zdaniem obecnie 

obowiązująca ustawa o finansach publicznych z 2009 roku
3
 zawiera rozwiąza-

nia wystarczające do utrzymania deficytu jednostek samorządu terytorialnego 

na poziomie 0,6% PKB, czyli uzgodnionym w maju 2011 roku z premierem. 

Postulowany jednak przez samorządy limit wyrażony w proc. PKB pozwoliłby 

na wzrost deficytu przy wzroście PKB. Z kolei, wzrost PKB wiązałby się ze 

wzrostem dochodów, co powinno prowadzić do zmniejszania, a nie do zwięk-

szania deficytu JST. Zatem ustalenie kwotowego limitu deficytu może przyczy-

nić się do poprawy salda sektora finansów publicznych i ograniczyć nadmierne 

zadłużanie się władz lokalnych – szczególnie w celu pokrycia wysokich wydat-

ków bieżących. Zapisanie konkretnej wartości deficytu zwiększa skuteczność 

postulowanego przez MF ograniczenia. Zdaniem strony samorządowej, wpro-

wadzenie reguły wydatkowej może jednak nie tylko spowolnić rozwój kraju na 

poziomie lokalnym i regionalnym (zmniejszenie wydatków na inwestycje), ale 

także znacząco zmniejszyć wpływy do budżetu państwa z tytułu podatków. 

Drugą kwestią sporną pozostaje wyłączenie z mechanizmu restrykcji wobec 

                                                                                                                                              

nansowe samorządu - m.in. nadwyżka operacyjna z trzech lat (czyli dla wskaźnika na 2014 r. bę-

dą to dane za 2011, 2012 i 2013 r.). Rozwiązanie to zastąpi dotychczasowe zapisy dotyczące moż-

liwości zadłużania samorządów lokalnych. Do 2014 r. obowiązują bowiem dwa wskaźniki: 1) za-

dłużenie jednostki nie może przekroczyć 60% dochodów; 2) na spłatę zadłużenia nie można prze-

znaczyć więcej niż 15% dochodów. 
3  DzU nr 157, poz. 1240, ze zm. 
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samorządów
4
, tych JST, które przekroczą zakładany poziom deficytu z powodu 

realizacji unijnych projektów lub przejęcia zadłużonych szpitali
5
. 

Z wyliczeń Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych wynika, że 

wejście w życie reguły wydatkowej przygotowanej przez resort finansów spo-

woduje, że już w czerwcu 2012 roku prawie 40% samorządów, będzie zmuszo-

nych ustawowo do cięcia deficytu. Izby wyliczyły, że wydatki na inwestycje 

samorządowe spadną o 5,1 mld zł, z czego 2 mld przypadnie na 15 jednostek 

samorządu terytorialnego, wśród których są województwa samorządowe i mia-

sta na prawach powiatu. 

Na tle tego rysu sytuacji finansowej JST, interesującym zagadnieniem mo-

że okazać się kwestia standaryzacji kosztów realizacji usług publicznych przez 

samorządy. Celem artykułu jest zatem próba zaprezentowania standaryzacji 

kosztów realizacji usług samorządowych na przykładzie usług edukacyjnych – 

usług, których realizacja przekracza nierzadko 50% wydatków budżetowych 

ogółem. 

1. Stan i perspektywy standaryzacji kosztów samorządowych usług edu-

kacyjnych  

Ministerstwo Finansów wspiera jednostki samorządu terytorialnego 

w ocenie ich sytuacji finansowej, prezentując zestaw wskaźników wyliczony 

dla lat 2008–2010. Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 

– budżetowe (np.: udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogó-

łem6,obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń7, wskaźnik samofinansowania8), 

                                                           
4  Ustawa o finansach publicznych aktualnie nie nakłada sankcji za przekroczenie wskaźnika 

zadłużenia. Przekroczenie nie stanowi też naruszenia ustawy o odpowiedzialności dyscypliny fi-

nansów publicznych. Niemniej regionalne izby obrachunkowe (RIO) sprawują nadzór nad dzia-

łalnością JST w zakresie zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego 

i udzielania pożyczek. Nadzór ten polega m.in. na unieważnianiu ich uchwał budżetowych i RIO 

może uniemożliwić dalsze zaciąganie zobowiązań przez samorząd. Przekroczenie wskaźników 

zadłużenia przez JST może skutkować także brakiem udzielenia zarządowi absolutorium. Ponad-

to, zgodnie z art. 97 ustawy o samorządzie gmin, premier może zawiesić organy gminy z jedno-

czesnym ustanowieniem zarządu komisarycznego w sytuacji braku skuteczności wykonywania 

zadań publicznych przez organy gminy. Przekroczenie przez gminę wskaźnika zadłużenia może 

być interpretowane jako brak takiej skuteczności. 
5  Samorządy nie kształtują sytuacji finansowych szpitali, gdyż za finanse ZOZ-ów odpowia-

da Narodowy Fundusz Zdrowia. 
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– na mieszkańca (np. nadwyżka operacyjna na mieszkańca), 

– dla zobowiązań według tytułów dłużnych (np. udział zobowiązań 

ogółem w dochodach ogółem). 

Wybrane przykłady wskaźników budżetowych dla gmin zaprezentowano 

w tabeli 1.  

Tabela 1 

Wybrane wskaźniki budżetowe dla gmin wiejskich w latach 2008–2010. 

Wyszczególnienie 
2008 r. 2009 r. 2010 r. (3–2) (4–2) (4–3) 

% pkt proc. 

Średnia arytmetyczna 

Udział nadwyżki operacyjnej 

w dochodach ogółem 

12,8 10,8 7,4 –2,0 –5,4 –3,4 

Obciążenie wydatków bieżą-

cych wydatkami na wyna-

grodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 

46,8 47,7 46,9 0,9 0,1 –0,8 

Wskaźnik samofinansowania 127,3 109,3 63,4 –18,0 –63,9 –45,9 

Wartości minimalne 
Udział nadwyżki operacyjnej 

w dochodach ogółem 

–14,1 –17,1 –23,5 –3,0 –9,4 –6,4 

Obciążenie wydatków bieżą-

cych wydatkami na wyna-

grodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 

16,4 14,6 7,1 –1,8 –9,3 –7,5 

Wskaźnik samofinansowania –108,3 –298,7 –192,6 –190,4 –84,3 106,1 

Wartości maksymalne 

Udział nadwyżki operacyjnej 

w dochodach ogółem 

65,5 55,5 54,1 –10,0 –11,4 –1,4 

                                                                                                                                              
6  Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mo-

głaby zaciągnąć nowe zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest war-

tość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększe-

nia wydatków bieżących.  
7  Wskaźnik określa jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń. 
8  Wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje 

inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja 

tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi za-

dłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych 

inwestycji w stosunku do własnych możliwości. 
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Wyszczególnienie 
2008 r. 2009 r. 2010 r. (3–2) (4–2) (4–3) 

% pkt proc. 

Obciążenie wydatków bieżą-

cych wydatkami na wyna-

grodzenia i pochodne od wy-

nagrodzeń 

60,7 61,6 60,7 0,9 0,0 –0,9 

wskaźnik samofinanso-

wania 

1187,0 32 051,2 835,9 30 864,2 –351,1 –31 215,3 

Źródło:  wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego 

w latach 2008–2010, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2011 r. – część IV 

Wskaźniki dla gmin wiejskich – tablica 1. Wskaźniki budżetowe – zestawienie 

zbiorcze. 

Analiza ww. wskaźników pomaga samorządom porównać swoją sytuację 

finansową z sytuacją finansową innych jednostek, ale nie dostarcza informacji 

o przyczynach zaistniałej sytuacji. Być może niski udział nadwyżki operacyjnej 

w dochodach ogółem jest spowodowany wysokimi kosztami realizacji zadań 

edukacyjnych. Z kolei wysokie koszty realizacji zmuszają władze samorządowe 

do ich ograniczenia na różne sposoby – przykładowo przez:  

– założenie spółki gminnej do prowadzenia szkół niepublicznych 

(samorząd w Cieszanowie), 

– przekazanie stowarzyszeniom prowadzenie szkół, zatrudniających 

nauczycieli nie na podstawie Karty Nauczyciela, a na podstawie 

kodeksu pracy (samorząd Jarocina), 

– połączenie szkół w większe zespoły i sprywatyzowanie przedszkoli 

(prowadzenie ich przez dotychczas zatrudnione przedszkolanki, ale 

na komercyjnych zasadach – samorząd Radomia), 

– prywatyzację młodzieżowych domów kultury (usunięcie z nazwy 

przymiotnika „młodzieżowy” oznacza możliwość zatrudniania in-

nych pracowników niż tylko objętych Kartą Nauczyciela – samo-

rząd Krakowa), 

– wydanie zarządzenia wójta dotyczącego ośmiogodzinnego dnia 

pracy nauczycieli (samorząd Repki k. Sokołowa Podlaskiego). 

Ważną kwestią w ocenie sytuacji finansowej JST jest próba opracowania 

standaryzacji kosztów usług publicznych. W przypadku realizacji usług eduka-

cyjnych warto wspomnieć, że pomimo podejmowanych przez MEN prób do-

skonalenia zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej, dla JST braku-

je związku między wysokością standardu finansowego A (na ucznia), a koszta-
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mi zadań, które powinny być finansowane z subwencji. Wysokość należnej JST 

części oświatowej subwencji ogólnej powinna być obliczana na podstawie stan-

dardu kosztów kształcenia. Takim standardem są koszty kształcenia ponoszone 

na realizację ramowych planów nauczania zgodnie z obowiązującym stanem 

prawnym (koszty dydaktyczne). Ramowe plany nauczania są jedynym obiek-

tywnym wyznacznikiem kosztów kształcenia. Wskazują na to dwie przesłanki. 

Po pierwsze ustalenie wymiaru godzin ramowego planu nauczania wynika 

z kompetencji legislacyjnych parlamentu i administracji rządowej, a JST nie 

mają bezpośrednio wpływu na kształtowanie tego prawa, choć są zobligowane 

do jego respektowania. Po drugie, wymiar godzin ramowego planu nauczania 

jest jednakowy dla wszystkich JST dla danego typu i rodzaju placówki szkolnej. 

Metodologia naliczania środków finansowych na zadania oświatowe po-

winna wyjść od określenia standardu kosztów kształcenia
9
, a nie jak jest obec-

nie, od dostosowania algorytmu podziału do kwoty zapisanej w budżecie pań-

stwa. Wyliczenie standardu kosztów kształcenia wymaga opracowania metodo-

logii liczenia: 

– obowiązkowego wymiaru godzin w poszczególnych typach i rodza-

jach szkół w przeliczeniu na etaty nauczycielskie, 

– kosztów jednego etatu nauczycielskiego w szkołach prowadzonych 

np. przez gminy.  

Ustalenie, w świetle obowiązującego stanu prawnego, standardu kosztów 

kształcenia wymaga obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin w poszczegól-

nych typach i rodzajach szkół w przeliczeniu na etaty nauczycielskie. Oznacza-

ło to konieczność obliczenia: 

– tygodniowego wymiaru godzin dla poszczególnych typów i rodza-

jów szkół na podstawie analizy ramowych planów nauczania, 

– zwiększenia liczby godzin zajęć z powodu m.in. obowiązku podzia-

łu oddziału liczącego powyżej 24 uczniów podczas realizacji zajęć 

z języka obcego, technologii informacyjnej, informatyki, W-F, 

– liczby godzin na oddział przy uwzględnieniu zwiększeń wynikają-

cych z ramowych planów nauczania, 

– liczby etatów nauczycieli przy liczebności oddziału do 24 uczniów 

oraz powyżej 24 uczniów
10

. 

                                                           
9  Mowa jest o kosztach kształcenia w ramach obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
10  Por. I. Kowalska, Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi, Wyd. SGGW, 

Warszawa 2010, rozdz. IV pracy.  
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W metodologii liczenia kosztu etatu nauczyciela należało natomiast: 

1. Zsumować koszty:  

– wynagrodzeń zasadniczych,  

– dodatków: motywacyjnych, funkcyjnych, za wysługę lat, specjali-

stycznych, za warunki pracy, za uciążliwość pracy, 

– dodać do nich koszty ZUS oraz Funduszu Pracy. 

2. Ustalić koszty wypłat jednorazowych (zasiłki na zagospodarowanie, 

nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, różne 

odprawy) i do tego dodać koszty ZUS oraz Funduszu Pracy.  

3. Ustalić wartość zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.  

4. Zsumować koszty dodatków mieszkaniowych i wiejskich. 

5. Wyliczyć wartość miesięczną dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

z ZUS i Funduszu Pracy. 

Otrzymaną w powyższy sposób kwotę łącznych miesięcznych kosztów 

dydaktycznych szkół należy podzielić przez liczbę etatów ogółem. W ten spo-

sób uzyskujemy koszt jednego etatu nauczycielskiego w skali miesiąca, w skali 

kraju. W szkołach prowadzonych przez JST standard kosztów kształcenia wy-

znacza właśnie koszt jednego etatu nauczyciela (koszty dydaktyczne). 

Zaprezentowany sposób podziału środków na podstawie standardu kosz-

tów kształcenia (realizacja ramowych planów nauczania) może być użyteczny 

przy opracowywaniu metodologii wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce – 

nowoczesnego instrumentu zarządzania finansami publicznymi
11

. Po pierwsze 

dlatego, że wydatki na edukację są objęte budżetem zadaniowym jako jedno 

z dziesięciu makrozadań budżetowych w świetle współczesnego standardu mię-

dzynarodowego w klasyfikacji zadań publicznych – COFOG
12

. Po drugie dlate-

go, że istnieje wymóg przygotowania budżetu zadaniowego, co wynika z zapi-

                                                           
11  Budżet zadaniowy jest odpowiedzią na mankamenty budżetu tradycyjnego, który sporzą-

dzony według podziałek klasyfikacji budżetowej (części, działy, rozdziały) jest mało czytelny 

i nie uwzględnia w sposób wystarczający celowości ponoszonych wydatków oraz ich skuteczno-

ści (oddziaływania na rzeczywistość społeczną i gospodarczą). Z tego powodu nie dostarcza on 

decydentom odpowiednio obiektywnych informacji na temat oceny sprawności wydatkowania 

oraz nie podpowiada lepszego ukierunkowania strumieni finansowych na kolejne lata. Pierwsze 

próby podejścia do zadaniowego ewidencjonowania wydatków edukacyjnych zostały podjęte 

w Polsce z inicjatywy Banku Światowego. Por. I. Kowalska, School Resource Utilization Study, 

raport – Bank Światowy, Warszawa 2000. 
12  Wykorzystanie ramowych planów nauczania do definiowania kosztów zadań w budżecie 

zadaniowym byłoby użyteczne w pracach eksperckich OECD w ramach programu INES – 

Wskaźniki Systemów Edukacji. 
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sów Programu Konwergencji
13

, a także z ustawy o finansach publicznych (m.in. 

art.: 44, 138, 174, 175, 182). Już w zapisach ustawy o finansach publicznych 

z 2005 r. w art. 35 ust. 3 pkt 1 można przeczytać: „Wydatki publiczne powinny 

być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyski-

wania najlepszych efektów z danych nakładów”.  

Wdrożenie budżetu zadaniowego będzie miało przełomowe znaczenie dla 

polityki wydatkowej sektora publicznego, w tym w obszarze edukacji. Istotą 

bowiem budżetu zadaniowego w sektorze edukacji będzie wprowadzenie zarzą-

dzania środkami publicznymi przez cele odpowiednio skonkretyzowane 

i zhierarchizowane na rzecz osiągania określonych rezultatów, realizacji zadań, 

mierzonych za pomocą systemu mierników
14

. Budżet zadaniowy ma służyć 

przede wszystkim zwiększeniu efektywności wydatkowania środków publicz-

nych przez:  

– eliminację dublujących się celów edukacyjnych poszczególnych re-

sortów, 

– zwiększenie przejrzystości budżetu państwa i budżetów JST, 

– ułatwienie kontroli wydatkowania środków oraz osiąganych efek-

tów, 

– umożliwienie finansowania zadań w okresie wieloletnim, 

– wybór rangi celów, które najlepiej służą wzrostowi gospodarczemu, 

– zobowiązanie nowych, wybranych w kolejnych wyborach, władz 

publicznych do kontynuacji i stabilizacji polityki prorozwojowej, 

– zapewnienie spójności między planowaniem strategicznym, a po-

dejmowanymi działaniami operacyjnymi, 

– globalne, a nie resortowe podejście do zadań i środków publicz-

nych. 

Wdrożenie budżetu zadaniowego w JST wymusiłoby zatem konieczność 

wystandaryzowania usług publicznych, a w konsekwencji także kosztów ich re-

alizacji. Wsparcie JST w zakresie merytorycznego opracowania metodyki bu-

dżetu zadaniowego jest warunkiem sine qua non powodzenia wprowadzanych 

zmian w podejściu do wydatkowania środków publicznych. 

                                                           
13  Program Konwergencji, Rada Ministrów, Warszawa 2004 i kolejne edycje. Program ten zo-

stał opracowany we współpracy z UE. 
14  Por. Performance Budget in Poland, red. M. Postuła, P. Perczyński, Ministry of Finance, 

Warszawa 2010.  
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2. Wsparcie samorządów w zakresie standaryzacji usług publicznych 

(budżet zadaniowy) 

Wsparcie samorządów lokalnych w zakresie standaryzacji usług publicz-

nych będzie możliwe z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (POKL). W ramach bowiem priorytetu V POKL – Dobre rzą-

dzenie, zaplanowano realizację projektu: Zarządzanie finansami w jednostkach 

samorządu terytorialnego na podstawie budżetu zadaniowego i wieloletniej pro-

gnozy finansowej (WPF). Na lata 2012–2015 zaplanowano: 

1. Zbudowanie kompleksowej metodyki budżetu zadaniowego dla JST na 

bazie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk krajowych i w wybra-

nych krajach europejskich, na podstawie następujących działań: 

– opracowanie wyników badania ankietowego JST dot. budżetu za-

daniowego, w tym sporządzenie podziału jednostek samorządu te-

rytorialnego właściwego do wdrożenia budżetu zadaniowego, np. 

ze względu na wielkość budżetu, 

– opracowanie doświadczeń, standardów i dobrych praktyk w wybra-

nych JST w Polsce w zakresie budżetu zadaniowego, 

– opracowanie kompleksowej metodyki budżetu zadaniowego JST, 

obejmującej wszystkie kategorie JST w Polsce oraz opracowanie 

projektu mierników wykonania zadań budżetowych (z uwzględnie-

niem rezultatów komponentu ponadnarodowego), 

– opracowanie projektów aktów prawnych dotyczących budżetu za-

daniowego w JST. 

2. Wdrożenia w 100% JST budżetu zadaniowego zgodnie z kompleksową 

metodyką opracowaną w ramach projektu na podstawie następujących 

działań: 

– opracowanie materiałów szkoleniowo-konsultacyjnych z zakresu 

wdrażania i metodyki budżetu zadaniowego oraz monitorowania 

realizacji zadań, 

– przygotowanie systemu szkolenia z zakresu budżetu zadaniowego 

obejmującego 100% JST, 

– promulgacja aktów prawnych dotyczących budżetu zadaniowego 

JST, 
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– przeszkolenie w zakresie budżetu zadaniowego około 12 000 pra-

cowników działów finansowych administracji samorządowej, RIO 

i MF oraz wsparcie wdrożenia w formie forum internetowego, 

– wykonanie i ogólnopolskie wdrożenie skalowalnego informatycz-

nego systemu wspomagającego proces opracowania budżetu JST 

w układzie zadaniowym i zarządzania budżetem wraz ze szkole-

niem użytkowników i wsparcie wdrożenia przez JST w formie Se-

rvice-desku . 

3. Zbudowanie kompleksowej metodyki przygotowania WPF w JST na 

bazie najlepszych rozwiązań i dobrych praktyk krajowych i w wybra-

nych krajach europejskich na podstawie następujących działań: 

– opracowanie doświadczeń, standardów i najlepszych praktyk 

w Polsce w zakresie zarządzania finansami w układzie wieloletnim 

i wieloletniej prognozy finansowej, 

– opracowanie kompleksowej metodyki przygotowania WPF, obej-

mującej wszystkie kategorie JST (z uwzględnieniem rezultatów 

komponentu ponadnarodowego), 

– opracowanie projektu aktów prawnych w zakresie przygotowania 

WPF według kompleksowej metodyki. 

4. Wdrożenia w 100% JST kompleksowej metodyki przygotowania WPF 

opracowanej w ramach projektu na podstawie następujących działań: 

– opracowanie materiałów szkoleniowych w zakresie przygotowania 

WPF przez JST, 

– stworzenie systemu szkolenia w zakresie przygotowania WPF 

obejmującego 100% JST, 

– promulgacja aktów prawnych dotyczących przygotowania WPF, 

– przeszkolenie około 12 000 pracowników działów finansowych 

jednostek administracji samorządowej, RIO i MF w zakresie przy-

gotowania WPF oraz wsparcie wdrożenia w formie forum interne-

towego.  

5. Zwiększenie stabilności finansów publicznych przez opracowanie 

i wdrożenie narzędzi do analizy sytuacji finansowej JST, w tym narzę-

dzi do zbiorczych wieloletnich prognoz i analiz budżetów JST na pod-

stawie następujących działań: 

– opracowanie i pilotażowe wdrożenie narzędzi informatycznych dla 

JST/RIO/MF dotyczących WPF, w tym narzędzi do zbiorczych 
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prognoz i analiz budżetów JST (z uwzględnieniem rezultatów kom-

ponentu ponadnarodowego), 

– opracowanie finalnych wersji narzędzi i nieodpłatne przekazanie 

użytkownikom – JST, RIO. 

Powyższy plan jest bardzo ambitny, ale gdyby udało się osiągnąć zamie-

rzone rezultaty projektu i wypracować produkty w postaci dokumentów doty-

czących m.in.: doświadczeń, standardów i dobrych praktyk w wybranych JST 

w Polsce w zakresie budżetu zadaniowego; metodyki budżetu zadaniowego JST 

oraz mierników wykonania zadań budżetowych, to można byłoby oczekiwać 

legislacji budżetu zadaniowego JST i rozpocząć jego wdrażanie.  

Zamknięcie realizacji projektu w ramach II perspektywy unijnej wymaga 

dużej sprawności organizatorskiej w ramach współpracy partnerskiej. Jeżeli 

bowiem jej zabraknie, część zadań projektu może być  niezrealizowana w ogóle 

lub może być zrealizowana, ale ze znacznie wyższym udziałem środków 

z budżetu państwa niż przy współfinansowaniu unijnym, czyli przy 85% udziale 

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto także wspomnieć, że 

planowa realizacja projektu wpisywałaby się w chronologię zmian legislacyj-

nych dotyczących wdrażania budżetu zadaniowego przez państwowe jednostki 

budżetowe, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonaw-

czych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych. 

Minister Finansów 28 grudnia 2011 roku podpisał rozporządzenie w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej ww. jednostek w układzie zadaniowym
15

. 

W rozporządzeniu przyjęto sporządzanie przez te jednostki półrocznych oraz 

rocznych sprawozdań, mających charakter finansowo-efektywnościowy. Prze-

pisy rozporządzenia obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku, a to oznacza, że 

JST powiązane finansowo z ww. jednostkami, będą musiały część swoich da-

nych budżetowych raportować w sposób zadaniowy. 

Podsumowanie 

Wdrożenie standaryzacji kosztów realizacji usług edukacyjnych w samo-

rządach lokalnych wymaga współpracy co najmniej trzech interesariuszy – 

przedstawicieli: 

                                                           
15  Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane zgodnie z zakresem delegacji ustawowej 

określonej w przepisie art. 41 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
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– środowiska akademickiego, które wspólnie z KWRiST oraz RIO 

opracuje metodykę budżetu zadaniowego, 

– Ministerstwa Finansów, które zrealizuje projekt wdrażania budżetu 

zadaniowego w JST z wykorzystaniem wsparcia unijnego, 

– parlamentu, który zagłosuje za przyjęciem aktów prawnych doty-

czących budżetu zadaniowego. 

Pozostaje mieć nadzieję, że waga interesu publicznego spowoduje chęć 

współpracy wszystkich interesariuszy. 
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STANDARDIZATION OF THE COST OF PUBLIC SERVICES IN THE FIELD 

OF EDUCATION 

Summary 

The fact of indebtedness of local self-government units requires that a standard 

cost of public services is determined. This article is an attempt at determining the stan-

dard cost of education services run by local self-government. I chose this kind of public 

service because of its high share in local government budget spending. The issue is ap-

proached in the light of the current form of financial support for local self-government 

by the Ministry of Finance (lists of indices to compare the financial situation of a local 

self-government unit with that of another unit), as well as possible future support in case 

local self-government units implement task budget.  

Translated by Iwona Kowalska 

 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 2012 

 

TADEUSZ LIZIŃSKI 

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 

Żuławski Ośrodek Badawczy 

PROBLEMY WYCENY DÓBR I USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA 

OBSZARACH WIEJSKICH 

Zasoby przyrodnicze związane z obszarami wiejskimi mają znaczenie pro-

dukcyjne i ekologiczne, nadające im charakter dóbr publicznych. Pełną wartość 

ekonomiczną tych dóbr tworzy wartość wynikająca z bezpośredniego i pośred-

niego użytkowania oraz wartość nieużytkowa w tym opcjonalna, dziedziczna 

i egzystencjalna. Pełna wycena wartości zasobów przyrodniczych powinna 

obejmować cztery etapy: identyfikację walorów i funkcji danego zasobu czy 

zbioru zasobów, identyfikację i przypisanie poszczególnym walorom i funk-

cjom elementów pełnej wartości ekonomicznej zasobu przyrodniczego, dobór 

właściwej metody wyceny zidentyfikowanych walorów i funkcji, wycenę zaso-

bu. 

Do wyceny wartości pozarynkowych można wykorzystać metodę wyceny 

warunkowej (CVM), metodę kosztu choroby (COIM), metodę kosztów podróży 

(TCM) i metodę cen hedonicznych (HPM). Wyceniony w dwóch wariantach 

metodą kosztów podróży Kanał Elbląski ma wartość: wariant I – 236 431 620 

PLN, wariant II – 517 970 700 PLN. 

Wprowadzenie 

Obszary wiejskie pełnią wiele funkcji zarówno w sferze konsumpcji, pro-

dukcji (rolniczej i pozarolniczej), jak i dostarczania dóbr publicznych. Przez 
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dobro publiczne rozumiemy dobro ekonomiczne (lub usługę), które raz dostar-

czone pewnej jednostce nie może być wyłączone z obszaru użytkowania jakiej-

kolwiek innej jednostki, która pragnie być również konsumentem tego dobra.  

Obszary wiejskie stanowią około 90% całkowitej powierzchni kraju 

i mieszka na nich mniej więcej co trzeci mieszkaniec Polski
1
. Na obszarach tych 

prowadzone są różne rodzaje aktywności gospodarczej, z których najbardziej 

powszechne i charakterystyczne jest rolnictwo. Poza produkcją artykułów rol-

nych (surowców do produkcji żywności i biopaliw), rolnictwo spełnia ważne 

role w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu, zachowania żyzności gleb 

oraz bogactwa siedlisk i bioróżnorodności, a także tradycji i dziedzictwa kultu-

rowego. Obiektywna ocena obszarów wiejskich i racjonalne gospodarowanie 

ich zasobami przyrodniczymi wymagają pełnej wyceny wartości tych zasobów. 

Celem artykułu jest wskazanie na przykładzie wybranych zasobów przy-

rodniczych obszarów wiejskich (trwałe użytki zielone i wody stawowe) proce-

dur ich wyceny. Zaproponowana metoda wyceny uwzględnia znaczenie pro-

dukcyjne i pozaprodukcyjne zasobów przyrodniczych. Wykorzystano w niej do-

robek ekonomii środowiska w dziedzinie wartościowania metod wyceny zaso-

bów przyrodniczych. Jako praktyczny przykład przedstawiono metodę i wyniki 

wyceny wartości Kanału Elbląskiego jako zasobu przyrodniczo-technicznego 

obszarów wiejskich delty Wisły oraz Warmii i Mazur.  

1. Założenia metodyczne 

Pełna ocena ekonomiczna zasobów naturalnych wymaga dokładnego roz-

poznania pełnionych przez nie funkcji i generowanych korzyści. Stosunkowo 

dobrze problemy te są zidentyfikowane w stosunku do lasów i gospodarki le-

śnej. W artykule jako obiekty badań i wyceny przyjęto użytki zielone i stawy. 

Wynika to głównie z walorów produkcyjnych i pozaprodukcyjnych tych zaso-

bów, ale także z faktu, że są one znane autorowi nie tylko z literatury, ale także 

z badań prowadzonych przez niego i inne zespoły, z którymi współpracował 

w ramach byłego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, a obecnie – Insty-

tutu Technologiczno-Przyrodniczego. 

                                                           
1  Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, Minister-

stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; http://www.minrol.gov.pl. 
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Proponuję wyodrębnienie czterech etapów procesu wyceny zasobów natu-

ralnych związanych z obszarami wiejskimi. 

Etap I  – identyfikacja walorów i funkcji danego zasobu czy zbioru zasobów 

(ekosystemu). 

Etap II – identyfikacja i przypisanie poszczególnym walorom i funkcjom ele-

mentów pełnej wartości ekonomicznej zasobu przyrodniczego. 

Etap III – dobór właściwej metody wyceny zidentyfikowanych walorów 

i funkcji. 

Etap IV – wycena zasobu. 

Powyższa procedura może być stosowana do wyceny pełnej wartości 

wszystkich zasobów. Analizowane w artykule użytki zielone i stawy są tylko 

przykładem stosowania założonej metodyki. W artykule przedstawiono koncep-

cję pełnej wartości ekonomicznej dóbr środowiskowych i metody ich wyceny. 

W zależności od typu wycenianych dóbr środowiskowych mogą one być przed-

stawione w różnych proporcjach. 

Zidentyfikowanym walorom i funkcjom zasobów środowiska zostały 

przypisane elementy pełnej wartości ekonomicznej dóbr środowiskowych oraz 

metody ich wyceny. Jest to najtrudniejszy i najważniejszy etap wyceny dóbr 

środowiskowych, co wynika m.in. z ograniczonej liczby publikacji z tego za-

kresu, szczególnie dotyczących zasobów analizowanych w tym artykule. 

W celu zamknięcia całego procesu oceny, czyli przedstawienia również etapu 

IV, przedstawiono w artykule metodę kosztów podróży i wyniki jakie uzyskano 

przy wycenie Kanału Elbląskiego przy zastosowaniu tej metody. Wycena 

z wykorzystaniem badań ankietowych została przeprowadzona w Żuławskim 

Ośrodku Badawczym ITP w Elblągu.  

2. Użytki zielone jako przykład dóbr publicznych 

W roku 2000 łąki i pastwiska stanowiły 12,4% powierzchni użytków rol-

nych Polski, a w roku 2010 udział ten wynosił 10,5%
2
. Dostarczają one pasz ob-

jętościowych w postaci zielonki, siana, kiszonki lub sianokiszonki. Pasze obję-

tościowe nie są na ogół produktem końcowym (finalnym), nie są więc przed-

miotem transakcji rynkowych i nie mają rynkowo ustalonej ceny. Prawidłowa 

                                                           
2  Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa 2011. 
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wycena pasz z użytków zielonych następuje przez wycenę uzyskanej z nich 

produkcji zwierzęcej, czyli głównie mleka i mięsa. 

Maleje produkcyjne znaczenie użytków zielonych w szczególności łąk. 

W latach 2000–2008 łąki dostarczające pasze stanowiły tylko 58% ich po-

wierzchni ogólnej, ponieważ łąki jednokośne można utożsamiać z powierzch-

niami koszonymi tylko w celu uzyskania dopłat
3
. Użytki zielone, oprócz pro-

dukcji pasz, pełnią również wiele funkcji ekologicznych, które nadają im cha-

rakter dóbr publicznych (public goods). Do funkcji użytków zielonych, innych 

niż związanych z produkcją pasz można zaliczyć: 

1. Ochronę gleb przed erozją wietrzną i wodną. Darń stanowi gęstą po-

krywę gleby a dodatkowo gleba jest wiązana przez gęstą sieć korze-

niową roślin łąkowo-pastwiskowych. 

2. Ochronę wód przed eutrofizacją. Darń łąkowo-pastwiskowa wychwy-

tuje i wykorzystuje do własnych potrzeb duże ilości składników nawo-

zowych, które w przeciwnym wypadku migrują do sieci hydrograficz-

nej lub wód gruntowych, powodując ich eutrofizację. Z tej przyczyny 

użytki zielone pełnią rolę stref buforowych lub filtrów biologicznych. 

3. Zwiększanie retencji wodnej gleb i wyrównywanie przepływu wody 

w ciekach. Korzenie roślin łąkowo-pastwiskowych działają strukturo-

twórczo na glebę. Struktura gruzełkowata gleb pod użytkami zielony-

mi tworzy warunki do zatrzymania dużej ilości wód opadowych. Zna-

czenie wodne użytków zielonych podkreśla fakt, że często są nazywa-

ne suchymi zbiornikami. 

4. Samooczyszczanie się powietrza atmosferycznego z pyłów dyspersyj-

nych. Unosząca się z użytków zielonych para wodna silniej nawilża 

powietrze i kondensując się na znajdujących się tam pyłkach przyśpie-

sza ich opadanie na powierzchnię. Powietrze staje się przez to czystsze 

i zdrowsze. 

5. Funkcje higienizacyjne. Szybko rosnąca ruń trawiasta przerasta, ma-

skuje i wchłania zanieczyszczenia powierzchniowe. Zanieczyszczenia 

te zostają szybko rozłożone dzięki aktywności biologicznej drobno-

                                                           
3 Z. Wasilewski, Stan obecny i kierunki gospodarowania na użytkach zielonych zgodne z wy-

mogami Wspólnej Polityki Rolnej, Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie, t. 9, z. 2 (26), Falenty 

2009, s.169–184. 
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ustrojów glebowych a także dzięki działaniom saprofitycznej drobnej 

makrofauny, żyjącej w ekosystemach trawiastych
4
. 

6. Walory dezodoracyjne. Roślinność trawiasta pochłania wszelkiego ro-

dzaju związki wydające niemiłe zapachy, niezależnie czy pochodzą 

one z rozkładu materii organicznej, czy przeróbki spalanych minera-

łów. Przywracają w ten sposób atmosferze naturalny stan zapachowy. 

7. Różnorodność biologiczna. Na użytkach zielonych występują biotopy 

rzadkich i chronionych roślin. W Polsce (włączając w to tzw. łąki natu-

ralne) występuje 135 gatunków roślinnych sklasyfikowanych w 31 

związkach
5
. Użytki zielone są siedliskiem lęgów, zimowania i migracji 

wielu gatunków ssaków, ptaków, gadów, płazów i bezkręgowców. 

8. Walory krajobrazowe. Krajobrazy łąkowe i pastwiskowe dostarczają 

pozytywnych doznań sferze psychicznej i fizycznej człowieka. Użytki 

zielone są ważnym czynnikiem estetyzującym środowisko. Wynika to 

między innymi z różnorodności biologicznej łąk i pastwisk oraz 

zmienności ich kolorów. 

9. Walory rekreacyjne. Wynikają one z wyżej wymienionych cech 

a w szczególności z walorów krajobrazowych, bioróżnorodności i wa-

lorów zdrowotno-higienicznych. 

3. Funkcje i walory gospodarki stawowej 

W gospodarce stawowej można wyróżnić następujące funkcje: 

1. Produkcja żywności. Stawy były tworzone głównie w celu produkcji 

żywności pochodzenia wodnego. Obecnie dominuje produkcja karpia 

metodą ekstensywną i półintensywną z wydajnością 1000÷1300 kg/ha. 

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku produkcja karpia 

w Polsce zmalała i ustabilizowała się na poziomie 17–18 tys. ton przy 

areale stawów szacowanym na około 70 tys. ha
6
. 

                                                           
4  R. Kostuch, Użytki zielone w krajobrazie, Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie nr 2, War-

szawa 1994, s. 84–86. 
5  Prognoza oddziaływania na środowisko strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa 

i rybactwa, MRiRW, maszynopis, Żuławski Ośrodek Badawczy Instytutu Technologiczno-

Przyrodniczego 2011. 
6  J. Śliwiński, Zarys rozwoju tradycyjnej gospodarki stawowej na ziemiach Polskich, w: Wie-

lofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce. Perspektywy rozwoju, red. M. Cieśla, J. Śliwiński, 

Warszawa 2010, s. 9–16. 
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2. Funkcje hydrologiczne. Polska należy do krajów o niskich zasobach 

wodnych i każda ilość wody powinna być retencjonowana. Stawy ryb-

ne są w większości budowane w sposób umożliwiający ich napełnienie 

wodą w okresie czasowego nadmiaru, np. podczas wiosennego topnie-

nia śniegów, gwałtownych opadów, a podczas jesiennych odłowów, 

przypadających na okres deficytów wody, jest ona wypuszczana do 

rzek. W ten sposób stawy tworzą system tzw. małej retencji wody 

i stabilizują przepływy w rzekach. W suchych regionach charakteryzu-

jących się niskimi rocznymi sumami opadów, stawy rybne poprawiają 

stosunki wilgotnościowe. W odróżnieniu od wielkopowierzchniowych 

zbiorników wodnych, charakteryzujących się tzw. długim obiegiem 

wody, para wodna znad powierzchni stawów nie unosi się do górnych 

warstw atmosfery i nie zachodzi jej kondensacja. Cyrkulacja w niż-

szych warstwach atmosfery wpływa bezpośrednio na zwiększenie wil-

gotności środowiska przyległego do stawów. Powoduje to bujny 

wzrost roślinności i w konsekwencji zmniejsza stężenie CO2
7
. 

3. Różnorodność biologiczna. Stawy rybne przyczyniają się do rozwoju 

roślinności wodnej, która wcześniej na niektórych terenach nigdy nie 

występowała. Skrócenie obiegu pary wodnej sprzyja też rozwojowi ro-

ślinności lądowej. Porastające wodę szuwary oraz otaczające stawy 

drzewa i krzewy tworzą atrakcyjne siedliska i miejsca lęgowe dla pta-

ków, małych ssaków, płazów, gadów, owadów, słodkowodnych sko-

rupiaków. Szacuje się, że łączna liczba gatunków związanych ze sta-

wami rybnymi w klimacie umiarkowanym przekracza 2100 gatun-

ków
4
. Różnorodność biologiczna tworzy też pewne zagrożenia. Wzrost 

liczebności ptaków rybożernych, wydr i bobrów obniża opłacalność 

podstawowej produkcji stawowej. 

4. Ochrona jakości wody. Fitoplankton stawów rybnych wykorzystuje 

dopływające do nich nutrienty jako pożywkę nawozową, umożliwiają-

cą fotosyntezę i przyrost biomasy włączanej w system troficzny sta-

wów. Stawy rybne należą do jednego z najbardziej wydajnych syste-

mów ochrony wód powierzchniowych. Relacje między jakością wód 

płynących a powierzchnią stawów położonych w zlewni przedstawia 

                                                           
7  M. Kuczyński, Akwakultura stawowa jako narzędzie dla zrównoważonego rozwoju, w: Wie-

lofunkcyjność gospodarki…, za: M.A. Szumiec, Multidirectional, integrated and sustainable role 

of carp ponds, w: Conference papers of 8th annual carp producers, Pol. Fish. Soc. 2003, s. 33–38. 
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się następująco – im większa jest powierzchnia stawów rybnych w od-

niesieniu do ilości dopływającej wody rzecznej, tym mniejsze stężenie 

związków biogennych występuje w przepływie rzeki poniżej stawów. 

5. Krajobraz i walory rekreacyjne. Stawy są ważnym elementem krajo-

brazu, wzbogacają go i urozmaicają. Wpływają w ten sposób na war-

tość rekreacyjną obszarów, a tym samym ich wartość lokalizacyjną, co 

gównie dotyczy działalności turystycznej, sportowej i rekreacyjnej. 

4. Koncepcja pełnej wartości ekonomicznej dóbr środowiskowych 

Koncepcję pełnej wartości ekonomicznej (ang. total economy value con-

cept) można uznać za podstawę do wyceny wartości zasobów naturalnych. 

Koncepcja oparta jest na założeniu, że każdy zasób ma swoją, nadaną mu war-

tość, zależną od sposobu i efektu jego użycia
8
. Wartość jest zależna od gustów 

i preferencji oraz innych cech użytkowników i konsumentów. Koncepcja jest 

zgodna z pojęciem użyteczności leżącym u podstaw teorii racjonalnego zacho-

wania się konsumenta. 

D.W. Pierce i R.K. Turner zaproponowali następujący podział pełnej war-

tości ekonomicznej: 

1. Wartość użytkowa, w tym: 

– wartość wynikająca z bezpośredniego użytkowania, 

– wartość wynikająca z pośredniego użytkowania zasobu. 

2. Wartość nieużytkowa: 

– wartość opcjonalna, 

– wartość dziedziczna, 

– wartość egzystencjalna
9
. 

Przykładem wartości użytkowej bezpośredniej może być cena rynkowa 

siana, kiszonki lub sianokiszonki. Z opisanych wcześniej funkcji trwałych użyt-

ków zielonych wynika, że za pośrednią wartość użytkową trwałych użytków 

zielonych trzeba uznać wartość wynikającą m.in. z ochrony gleb przed erozją 

czy retencjonowania wody. 

                                                           
8  A. Woś, Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1995, s. 281. 
9  D.W. Pearce, R.K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environmental, Harve-

ster Wheatsheat, New York 1990. 
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Wartość opcjonalna wynika z przesunięcia konsumpcji w czasie i w kie-

runku przyszłych potrzeb. Dodatkowe wartości mogą wynikać z dłuższego 

funkcjonowania ekosystemów a także lepszych możliwości wykorzystania za-

sobów w przyszłości w wyniku rozwoju nauki i postępu naukowo-

technicznego. Należy zauważyć, że z biegiem czasu wartość opcjonalna nabiera 

cech wartości użytkowej bezpośredniej i pośredniej. 

Wartość dziedziczna to część całkowitej wartości zasobów naturalnych, 

która może być przekazana przyszłym pokoleniom. Zaznacza się w niej altru-

izm obecnych pokoleń i ich solidarnoścć z przyszłymi pokoleniami. Wartość ta 

realizuje solidarność międzypokoleniową, która leży u podstaw zrównoważone-

go rozwoju, dla pewnych grup ma także wartość użytkową, ponieważ daje im 

satysfakcję z przekazania zasobów innym – obdarowania ich.  

Wartość egzystencjalna jest przypisana samemu faktowi istnienia zasobów 

naturalnych niezależnie od pożytków, które przynoszą teraz lub przyniosą 

w przyszłości. Wartość ta jest szczególnie duża w przypadku obiektów rzad-

kich, unikalnych czy niepowtarzalnych. W teorii i praktyce można pominąć po-

dział na wartość użytkową i nieużytkową, a pełną wartość ekonomiczną (PWE) 

przedstawić jako sumę wartości konsumpcyjnej bezpośredniej (Wkb), wartości 

konsumpcyjnej pośredniej (Wkp), wartości opcjonalnej (Wo), wartości dziedzicz-

nej (Wdz) i wartości egzystencjalnej (We)
10

: 

edzokpkb WWWWWPWE

 

Każdy zasób naturalny czy usługi z nim związane mogą mieć różny udział 

poszczególnych elementów składowych w pełnej wartości ekonomicznej i mogą 

się również zmieniać w czasie. 

5. Metody wyceny dóbr i usług środowiskowych 

5.1. Gotowość do zapłaty lub przyjęcia rekompensaty (WTP i WTA) 

Zasoby środowiska wpływają pośrednio lub bezpośrednio, w sposób pozy-

tywny lub negatywny w zależności od ich stanu, na dobrobyt społeczny. Zasoby 

                                                           
10  T. Liziński, Postawy ekonomii środowiska i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo 

PWSZ w Elblągu, Elbląg 2010. 
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środowiska i funkcje, które pełnią są więc w rzeczywistości także dobrami lub 

usługami ekonomicznymi, ponieważ ludzie są skłonni za nie płacić, np. ponoszą 

wydatki na podróże do miejsc unikatowych, płacą wyższe ceny lub czynsz za 

dom o atrakcyjnej lokalizacji, także z czystym powietrzem. Użyteczność za-

pewniają również wartości opcjonalne, egzystencjalne i dziedziczne zasobu 

przyrodniczego. Uznaje się, że maksymalna kwota, jaką jednostki są skłonne 

zapłacić za dane dobro lub usługę środowiska (przy danym poziomie dochodu 

i innych cechach) jest prawidłowym oszacowaniem wartości ekonomicznej tego 

dobra lub usługi. Na tym założeniu i sposobie szacowania tej wartości z wyko-

rzystaniem teorii racjonalnego zachowania się konsumenta oparta jest wycena 

wszystkich nierynkowych wartości zasobów i usług środowiska. 

Na rysunku 1 przedstawiono krzywe obojętności konsumenta dla dobra 

środowiskowego i dóbr rynkowych nabywanych za dyspozycyjne dochody pie-

niężne. Przechodząc z punktu A do B krzywej obojętności U2, konsument za 

poprawę środowiska ze stanu S0 do S1 może zapłacić kwotę równą D0 – D1, 

określa się jako gotowość do zapłaty (ang. willingness to pay – WTP). Jest to 

kwota, która może być odjęta od wyjściowego poziomu dochodu i mimo to uży-

teczność całkowita pozostanie na takim samym poziomie jak przed poprawą ja-

kości środowiska. Konsument zachowuje też tę samą użyteczność całkowitą, 

przechodząc z punktu A do C. Pogarszanie środowiska wymaga jednak rekom-

pensaty w dochodzie równym D2 – D0, jest to tzw. gotowość do przyjęcia re-

kompensaty (ang. willingness to accept – WTA).  
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Rys. 1. Krzywe obojętności konsumenta (U1, U2, U3) dwóch dóbr: dochodu pieniężne-

go D i jakości środowiska S 

Źródło: opracowanie własne. 

5.2. Metoda wyceny warunkowej (contingent valuation method) 

WTP (rzadziej WTA) i zasady hipotetycznego lub warunkowego rynku, na 

którym wycena jest otrzymywana bezpośrednio od respondentów są podstawą 

metody wyceny warunkowej (ang. contingent valuation method – CVM). Za-

sadniczym narzędziem tej metody jest kwestionariusz, w którym respondent 

udziela odpowiedzi. Pytania mogą być otwarte lub mieć formę wyboru dwu-

dzielnego. Metodę tę po raz pierwszy zastosował DAVIS w 1963 roku do osza-

cowania korzyści z obszaru o walorach rekreacyjnych w stanie Maine
11

. 

5.3. Metoda kosztu choroby (ang. cost of illness method – COIM) 

Metoda ta stosowana jest do wyceny korzyści ekonomicznych wynikają-

cych z poprawy zdrowia wskutek poprawy środowiska lub wyceny strat wyni-

                                                           
11  M. Shechter, Wycena środowiska, w: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wyd. 

Krupski i S-ka. Warszawa 1996, s.193–219. 
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kających ze zwiększonej liczby zachorowań lub umieralności w wyniku pogor-

szenia stanu środowiska. W metodzie tej szacuje się: 

– zmiany w wydatkach na służbę zdrowia (prywatne i publiczne), 

– wartość utraconej produkcji na podstawie związków między pod-

wyższoną zachorowalnością lub śmiertelnością a poziomem szko-

dliwych emisji. 

W COIM określa się zależność „dawka – skutek” (D–S) lub „oddziaływa-

nie – skutek” (O–S). Powyższe zależności określa się w czterostopniowej pro-

cedurze: 

– określenie zagrożenia zdrowia, 

– określenie zależności D–S lub O–S, 

– ocenę narażenia człowieka, 

– charakterystykę ryzyka. 

5.4. Wycena kosztów podróży (travel cost method) 

Jedną z metod najczęściej stosowanych przez ekonomistów środowiska, 

jest metoda kosztów podróży (TCM). Metoda ta oparta jest na założeniu, że 

o wartości przypisywanej środowisku przez ludzi świadczy czas przeznaczony 

na dojazd do miejsc przyrodniczo atrakcyjnych oraz koszty związane z podróżą. 

Metoda TCM rozwinęła się i była stosowana głównie w USA do pomiaru war-

tości miejsc rekreacji masowej, przede wszystkim do wyceny takich obiektów 

naturalnych, jak parki narodowe, rezerwaty przyrody. Stosowano ją również do 

badania popytu na dobra środowiska wykorzystywane jako nakłady działalności 

rekreacyjnej, np. spacerów, obozowania, wędkarstwa, pływania, obserwacji 

dzikiej przyrody. Wartość ekonomiczna dobra środowiskowego szacowana we-

dług tej metody, składa się z sumy wartości: 

– czasu spędzonego na działalności rekreacyjnej, 

– kosztów przejazdu, 

– różnicy w kosztach utrzymania poza domem i w domu, w tym także 

opłaty za wstęp i innych opłat miejscowych. 

Przekształcona i doskonalona metoda TCM jest też wykorzystywana do 

bardziej złożonych działań, np. do szacowania wartości poprawy jakości dóbr 

środowiska. Za jej pomocą można oszacować np. przesuwanie krzywej popytu 

wskutek poprawy jakości zasobu (np. wzrost liczby odwiedzających park dzięki 

poprawie jakości wód). 
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5.5. Metoda cen hedonicznych (hedonic price method) 

W metodzie cen hedonicznych (HPM) przyjmuje się, że cena dobra ryn-

kowego powiązanego ze środowiskowym może zostać rozłożona (zdekompo-

nowana) na sumę atrybutów, z których składa się to dobro. Najczęściej spoty-

kane w literaturze przykłady stosowania tej metody dotyczą wpływu jakości 

powietrza na ceny posiadłości. Na podstawie dużych zbiorów informacji 

o transakcjach nieruchomości w różnych okolicach (środowiskach) buduje się 

funkcje ceny nieruchomości (y) w zależności od wyodrębnionych atrybutów, 

np. metrażu (x1), wieku (x2), architektury (x3), jakości powietrza (x4), krajobrazu 

(x5): 

05544332211 dxdxdxdxdxdy

 

Współczynniki regresji d określają jak zmieniłyby się ceny nieruchomości 

gdyby uległa zmianie jakość lub poziom jednego z atrybutów uwzględnianych 

w modelu. Współczynniki d4 i d5 mówią o wartości tych atrybutów środowiska, 

za które nabywcy nieruchomości są skłonni zapłacić więcej (lub mniej jeżeli ich 

wartości są ujemne) w porównaniu z innymi obszarami. 

W tabeli 1 zestawiono zidentyfikowane wcześniej walory i funkcje gospo-

darki stawowej i użytków zielonych oraz metody ich wyceny.  

Tabela 1 

Zestawienie walorów i funkcji gospodarki stawowej i użytków zielonych oraz metod 

ich wyceny 

Zasób Walory i funkcje 
Element pełnej wartości 

ekonomicznej 
Metody wyceny 

T
rw

ał
e 

u
ży

tk
i 

zi
el

o
n

e 

Pasze objętościowe Wartość użytkowa bez-

pośrednia 

Metoda cen rynkowych bezpośred-

nich lub po przetworzeniu 

Ochrona gleb przed ero-

zją 

Wartość użytkowa po-

średnia 

Metoda rynkowa, wycena spadku 

wartości ziemi, metoda kosztów od-

tworzenia  

Retencja wody Wartość użytkowa po-

średnia 

Metoda rynkowa przez porównanie 

z kosztami retencjonowania innymi 

sposobami np. w zbiornikach 

Samooczyszczanie się 

powietrza 

Wartość użytkowa po-

średnia 

Metoda rynkowa przez porównanie 

z innymi technologiami 
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Zasób Walory i funkcje 
Element pełnej wartości 

ekonomicznej 
Metody wyceny 

Higienizacja i dezodory-

zacja 

Wartość użytkowa po-

średnia  

Metoda kosztu choroby (COIM) 

Krajobraz Wartość użytkowa po-

średnia i wartość egzy-

stencjalna 

Metoda cen hedonicznych (HPM) 

Metoda wyceny warunkowej (CVM) 

Różnorodność biologicz-

na 

Wartość użytkowa po-

średnia, wartość opcjo-

nalna 

Metoda wyceny warunkowej (CVM) 

Metoda cen hedonicznych (HPM) 

Walory rekreacyjne Wartość użytkowa po-

średnia  

Metoda kosztów podróży (TCM) 

S
ta

w
y
 

Funkcja produkcyjna Wartość użytkowa bez-

pośrednia 

Metoda cen rynkowych 

Funkcja hydrologiczna Wartość użytkowa po-

średnia 

Metoda rynkowa przez porównanie 

z kosztami retencjonowania innymi 

sposobami np. w zbiornikach, po-

prawa wilgotności→przyrost plonów 

+ metoda rynkowa 

Jakość wody Wartość użytkowa po-

średnia 

Metoda rynkowa, porównanie 

z kosztem oczyszczania innymi 

technologiami 

Bioróżnorodność Wartość użytkowa po-

średnia, wartość opcjo-

nalna 

Metoda wyceny warunkowej (CVM)  

Metoda cen hedonicznych (HPM) 

Krajobraz Wartość użytkowa po-

średnia i wartość egzy-

stencjalna 

Metoda cen hedonicznych (HPM) 

Metoda wyceny warunkowej (CVM) 

Źródło:  opracowanie własne. 

6. Wykorzystanie metody TCM do wyceny wartości turystycznej Kanału 

Elbląskiego 

Kanał Elbląski jest obiektem techniczno−przyrodniczym o funkcjach re-

kreacyjnych, uznany przez Polaków za jeden z siedmiu krajowych cudów. Usta-

lono trzy główne grupy jego użytkowników: turyści korzystający ze statków 

Żeglugi Elbląsko−Ostródzkiej lub innych przewoźników, żeglarze oraz wędka-

rze.  

Wartość roczną Kanału Elbląskiego obliczono metodą kosztów podróży 

według następującego algorytmu określającego popyt na jego usługi rekreacyj-

ne:  
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gdzie: 

Wr – wartość roczna Kanału Elbląskiego, 

Ltżp – liczba turystów żeglugi pasażerskiej, 

P – koszty dojazdu jednej osoby, 

Z – utracone zarobki na osobę, 

M – opłaty miejscowe jednej osoby (noclegi, foldery, i inne), 

Ljp – liczba jednostek pływających, 

Pz – koszty dojazdu załogi, 

Kcz – koszt czarteru jachtu (1 dzień), 

Mi – koszty miejscowe żeglarzy, 

Lw – liczba wędkarzy, 

Kw – koszt dojazdu wędkarzy, 

Sw – składka wędkarska, 

WS – współczynnik określający udział kanału w stosunku do całości ło-

wisk, 

OP – opłaty na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z tytułu 

korzystania ze śródlądowych dróg wodnych. 

Badania kosztów podróży turystów korzystających ze statków Żeglugi El-

bląsko−Ostródzkiej przeprowadzono metodą wywiadu ankietowego, którym ob-

jęto 120 osób. 90% badanych, tak krajowych, jak i zagranicznych łączy prze-

jazd Kanałem Elbląskim z pobytem w innych miejscach, dlatego ważne było 

ustalenie kosztów dojazdu i udziału w nich kosztów dotarcia do Kanału Elblą-

skiego. Udział ten oszacowano w sposób następujący: 

1. Według czasu pobytu na kanale w stosunku do całkowitego czasu wy-

jazdu. 

2. Według oszacowanego przez respondentów udziału kosztów związa-

nych z pobytem na kanale w stosunku do całkowitych kosztów wyjaz-

du. 

3. Według udziału chęci zobaczenia kanału w decyzji o wyjeździe. 

Koszty dojazdu do kanału pasażerów Żeglugi Elbląsko−Ostródzkiej przed-

stawiają się następująco: 

1. Według czasu pobytu: Polacy – 38,02 zł, turyści zagraniczni – 154,67 

zł. 

2. Według udziału kosztu w kosztach całkowitych: Polacy – 33,30 zł, tu-

ryści zagraniczni – 146,52 zł. 
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3. Według znaczenia pobytu na kanale w pobycie całkowitym: Polacy – 

71,58 zł, turyści zagraniczni – 633,32 zł. 

W dalszych obliczeniach przyjęto wariant 1 i 3, ponieważ między warian-

tem 1 i 2 nie ma dużej różnicy, wariant 1 nie jest oparty na preferencjach, lecz 

rzeczywistym czasie pobytu, a wariant 3 jest bliższy idei metody TCM opartej 

na preferencjach konsumentów. 

W badanym roku z usług Żeglugi Elbląsko-Ostródzkiej skorzystało 35 707 

osób. Na podstawie proporcji z badań ankietowych przyjęto, że 28 923 osoby 

z tej grupy to cudzoziemcy, a 6784 osoby – to turyści polscy. Wartość Kanału 

Elbląskiego według kosztów podróży turystów korzystających z Żeglugi Elblą-

sko−Ostródzkiej wynosi więc wg wariantu 1 – 10 400 869 zł, a wg wariantu 3 – 

24 477 823 zł. 

Koszty podróży w ramach żeglugi indywidualnej oszacowano na podsta-

wie informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW), obserwacji 

własnych i opinii zebranych wśród pracowników RZGW. Koszty podróży węd-

karzy oszacowano na podstawie informacji z Zarządu Okręgowego Polskiego 

Związku Wędkarskiego w Elblągu. W przypadku obydwu grup zastosowano 

metodę stref dojazdowych. 

Z informacji o żeglarstwie indywidualnym wynika, że w badanym roku: 

– z kanału skorzystało 940 jednostek turystycznych, w tym 820 jach-

tów, co daje 2870 osób, 

– średni czas pobytu na kanale wynosi 1 dzień, 

– średni koszt czarteru jachtu wynosi ok. 100 zł/dobę
–1

, 

– 85% pływających to osoby z innych regionów Polski, najwięcej: 

z Torunia, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Łodzi, Olsztyna, War-

szawy, Katowic i Kędzierzyna Koźla. 

Oszacowane tą metodą koszty podróży jednej załogi jachtu wynoszą razem 

188,2 zł. 

Wartość Kanału Elbląskiego według kosztów podróży żeglarzy indywidu-

alnych wynosi 154 324 zł. 

Informacje Zarządu Okręgowego PZW w Elblągu zawierają dane o liczbie 

wędkarzy korzystających z depresyjnej i przydepresyjnej części kanału, liczbie 

dni łowienia i opłatach wędkarskich. Na tej podstawie oszacowano wartość ka-

nału według kosztu podróży wędkarzy, która wyniosła 1 266 388,66 zł. 

Całkowita roczna wartość Kanału Elbląskiego ustalona metodą TCM, we-

dług przyjętego algorytmu w wariancie 1 wynosi 11 821 581 zł, a w wariancie 3 
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– 25 898 535 zł. Wartości te można traktować jako roczne strumienie dochodów 

generowane przez zasoby tworzące kanał. Strumienie te można więc kapitali-

zować i obliczać wartość kanału przy różnych stopach procentowych. Przy 5% 

stopie skapitalizowana wartość kanału wynosi:  

Wariant I – 236 431 620 zł, wariant II – 517 970 700 zł. 

Podsumowanie 

Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich wymaga ra-

cjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi występującymi na tych 

obszarach. Racjonalna gospodarka jest z kolei niemożliwa bez pełnej wyceny 

wartości tych zasobów i funkcji jakie pełnią. Zasoby te pełnią często funkcje 

dóbr publicznych, których pełnej wartości nie odzwierciedlają rynkowe katego-

rie ekonomiczne. Celem artykułu było wykazanie, na przykładzie trwałych 

użytków zielonych i stawów, że pozaprodukcyjne funkcje zasobów przyrodni-

czych mają swoją wartość, którą można wycenić metodami wypracowanymi 

w ekonomii środowiska. Wykorzystano do tego celu koncepcję pełnej wartości 

ekonomicznej zasobów przyrodniczych oraz podstawowe metody wyceny tej 

wartości, czyli gotowość do zapłaty (WTP), metodę wyceny warunkowej 

(CVM), metodę kosztu choroby (COIM), metodę cen hedonicznych (HPM), 

metodę kosztów podróży (TCM). Jako zastosowanie jednej z powyższych me-

tod wyceny, przedstawiono wycenę wartości turystycznej Kanału Elbląskiego 

metodą kosztów podróży (TCM). 
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL GOODS AND SERVICES VALUATION 

IN RURAL AREAS IN CONTEXT OF THEIR MULTIFUNCTIONAL AND 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Summary 

Sustainable and multifunctional development of rural areas requires the rational 

management of natural resources which appear in the area. Rational management is im-

possible without full valuation of the resources and their functions they fulfill. The re-

sources often fulfill public goods functions and their full value in not reflected by mar-

ket economic categories.  

The aim of the paper is demonstration that non-production functions of the natural 

resources have their own value; it can be estimated using methods elaborated in envi-

ronmental economics. The conception of full economic value of natural resources and 

basic methods to estimate the value are used to achieve the aim. The methods are: WTP, 

CVM, COIM, HPM, TCM. The valuation of the touristic value of the Elbląg Channel 

using TCM is presented as an example of use one of above mentioned methods. 

Translated by Anna Wróblewska 
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MILENA LUSARCZYK 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

ROLA WŁADZ LOKALNYCH W SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM 

ROZWOJU GMIN POŁOŻONYCH NA OBSZARACH CENNYCH 

PRZYRODNICZO 

Wprowadzenie 

Rozwój lokalny może być rozumiany jako prowadzenie działań na rzecz 

rozwoju gospodarczego i społecznego danej jednostki terytorialnej z wykorzy-

staniem jej zasobów, uwzględnieniem potrzeb mieszkańców oraz przy ich 

udziale w podejmowanych działaniach
1
. Racjonalne wykorzystanie wewnętrz-

nych i zewnętrznych czynników rozwojowych jest podstawą rozwoju lokalne-

go, za który odpowiedzialny jest samorząd terytorialny, realizujący swoje zada-

nia w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty
2
. 

Według M. Adamowicza rozwój lokalny obejmuje złożone procesy, na 

które składają się różne cele i interesy wielu podmiotów gospodarczych, a istotą 

rozwoju jest zatem osiągnięcie zgodności między celami indywidualnymi 

a ogólnym celem rozwoju jednostki terytorialnej
3
. 

Poznanie systemów przestrzennych, a w szczególności obszarów chronio-

nych, jest szczególnie ważne przy podejmowaniu działań społeczno-

                                                           
1  A. Parysek, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny, Wydaw. AE, Wrocław 

1995. 
2  Ustawa z 31 czerwca 1998 r. o reformie administracji rządowej i samorządowej samorzą-

dowej (DzU nr 91, poz. 577). 
3  M. Adamowicz, Kształtowanie rozwoju lokalnego, Monografie SGGW, Strategie rozwoju 

lokalnego, t. II, Warszawa 2003, s. 13. 
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gospodarczych w kontekście strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

Uwarunkowania rozwojowe chronionych obszarów wynikają zarówno z zaso-

bów naturalnych tych terenów i potencjału społeczno-gospodarczego, jak 

i z obiektywnych uwarunkowań zewnętrznych, kształtujących ich pozycję w ca-

łym regionie. Należy pamiętać o tym, że obszary chronione ze względu na swo-

ją specyfikę podlegają specjalnym przepisom prawnym, które decydują, w za-

leżności od stopnia ochrony, o możliwej działalności człowieka i warunkują 

w istotny sposób rozwój społeczno-gospodarczy tych terenów.  

Wydaje się zatem, że to poziom lokalny jest najwłaściwszym miejscem dla 

zapoczątkowania równoważenia rozwoju. Szczególną rolę w planowaniu tego 

rozwoju odgrywa samorząd terytorialny. Wynika to m.in. z samej jego natury 

jako gospodarza terenu, ale również z ustawowych obowiązków, które nakłada-

ją na gminę zadania kształtowania lokalnego środowiska życia. Tylko struktury 

samorządowe są w stanie ukierunkować rozwój lokalny na rozwiązanie podsta-

wowych problemów społeczno-gospodarczych danej jednostki terytorialnej 

i zagwarantować prymat interesu ogólnospołecznego nad indywidualnym
4
. 

Rozwój zrównoważony na poziomie lokalnym oznacza w szczególności:  

– dopasowanie lokalnych umiejętności i potrzeb do dostępności za-

trudnienia, 

– podejście służące minimalizowaniu zużycia naturalnych zasobów, 

wytwarzania odpadów i emisji zanieczyszczeń,  

– zaspokojenie lokalnych potrzeb, 

– udział wszystkich sektorów lokalnej społeczności w lokalnym pla-

nowaniu i podejmowaniu decyzji,  

– wysoką jakość i powszechny dostęp do podstawowych usług, 

– wysoką jakość wytwarzanego dziedzictwa kulturowego
5
. 

Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań koniecznych do zapo-

czątkowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, będącego w ge-

stii samorządu terytorialnego, a także sprawdzenie w praktyce możliwości reali-

zacji idei zrównoważonego rozwoju na obszarach chronionych. 

Badaniom poddano (w drugiej połowie 2011 r.) gminy województwa 

warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, których obszar w ponad 50% został 

objęty programem Natura 2000 lub, na których terenie występuje park narodo-

                                                           
4  J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. UAM, Poznań 2001, s. 213–228. 
5   Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, red. T. Borys, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Biały-

stok 2005, s. 73–114. 
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wy lub krajobrazowy. Są to gminy, które wyróżniają się wysokimi walorami 

środowiska, unikalnymi w skali europejskiej. Sprostanie wymaganiom zrów-

noważonego rozwoju na poziomie lokalnym jest niezwykle trudne. Szczególnie 

w odniesieniu do obszarów chronionych, gdzie występują konflikty społeczne 

związane z ograniczeniami w formie zakazów prawnych, które są często 

sprzeczne z interesami gospodarczymi lokalnej społeczności. W efekcie, wpły-

wa to na wielkość bezrobocia i trudności w dopasowaniu lokalnych umiejętno-

ści i potrzeb do dostępności zatrudnienia.  

W artykule starano się ukazać rozwiązania, wskazówki w jaki sposób sa-

morząd gminny może rozwijać obszary cenne przyrodniczo z zachowaniem za-

sad zrównoważonego rozwoju. 

1. Rozwój lokalny w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju 

Najważniejszym celem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialne-

go jest zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Z punktu widzenia roz-

woju lokalnego, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, powinno się 

to odbywać przez prowadzenie działań na rzecz rozwoju gospodarczego 

i społecznego, przy udziale mieszkańców w podejmowanych decyzjach oraz 

z wykorzystaniem własnych zasobów, w tym zasobów naturalnych. Kapitał na-

turalny jest zatem źródłem funkcji istotnych dla systemu gospodarczego i dla 

życia człowieka, a jego utrata może w znaczący sposób wpłynąć na szanse roz-

wojowe gmin.  

Rozwój lokalny realizowany na poziomie badanych gmin Polski północno-

wschodniej oparty jest głównie na wypracowanych, wnioskujących konkretne 

kierunki rozwoju, strategiach. Dobrze zaplanowana i realizowana strategia roz-

woju jest nieodzownym elementem zarządzania strategicznego w każdej gmi-

nie. Przyglądając się bliżej analizowanym jednostkom samorządu terytorialnego 

możemy stwierdzić, że są to gminy głównie wiejskie (59%) lub miejsko-

wiejskie (34%) o charakterze rolniczym. Funkcje rolnicze spełnia 59% bada-

nych gmin, pozostałe to głównie gminy o funkcji rolniczo-turystycznej (22%) 

i rolniczo-przemysłowej (12%). Zjawisko występowania jednej funkcji jest nie-

korzystne, gdyż obszary z dominacją jednej działalności są bardzo wrażliwe na 

wszelkie zmiany koniunktury np. dotyczącej popytu na surowce rolnicze. Do-

datkowo, w okresie modernizacji rolnictwa ludność odchodząca z pracy w tym 
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dziale gospodarki, w przypadku obszaru monofunkcyjnego, nie ma możliwości 

znalezienia zatrudnienia. 

 

Rys. 1.  Charakter badanych gmin 

Źródło:  badania własne. 
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Rys. 2.  Rodzaj badanych gmin 

Źródło:  badania własne. 

Podstawą w kształtowaniu przez władze samorządu terytorialnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy jest właściwe opracowanie diagnozy o jej sta-

nie. Daje to podstawę do zapewnienia sytuacji, w której zharmonizowane 

i systematyczne działania podmiotów gospodarki lokalnej będą zmierzać do 

kreowania nowych i poprawy istniejących walorów użytkowych gminy, two-

rzenia korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu 

przestrzennego i ekologicznego.  

Zdaniem A. Rosnera, władze samorządowe będące gospodarzami na wła-

snym terenie najlepiej są w stanie zdiagnozować podstawowe bariery rozwoju, 

wskazać istniejące szanse, dokonać oceny potencjału ludzkiego i przedsiębior-

czości mieszkańców czy też wskazać kierunki dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego
6
. W związku z tym przedstawiciele badanych samorządów tery-

torialnych zostali poproszeni o wskazanie ich zdaniem słabych i mocnych stron 

gminy. 

                                                           
6  A. Rosner, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżni-

cowanie dynamiki przemian, Wyd. IRWIR, Warszawa 2007. 
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Rys. 3.  Mocne strony gmin 

Źródło:  badania własne. 

Największa grupa gmin (38%) za swoje mocne strony uznała rozwój tury-

styki. Drugą najczęściej wskazywaną cechą było korzystne położenie i walory 

krajobrazowe. Istotną rolę odgrywa również czyste środowisko oraz potencjał 

ludzki, które stanowią mocną stronę dla 7,4% gmin. Dla 3,3% gmin silną stroną 

jest bliskość dużego miasta oraz bogata kultura. Zdaniem 2,5% wójtów znaczą-

ce są odpowiednio: korzystny układ komunikacyjny, wolne tereny pod inwesty-

cję i rozwinięta infrastruktura. W pojedynczych przypadkach wspominane zo-

stały takie cechy jak rozwinięta infrastruktura techniczna oraz oświata. 

Podsumowując, atrakcyjność turystyczna badanych gmin, wynikająca 

niewątpliwie z korzystnego położenia, walorów krajobrazowych i czystego śro-

dowiska sprawia, że realizacja funkcji turystycznej jest istotnym elementem 

strategii przyjętych przez gminy. Potwierdza to pogląd, że obszary wiejskie Pol-

ski (badane gminy to w większości gminy wiejskie) stwarzają dobre warunki do 

rozwoju rożnych form turystyki. Stosunkowo mało przekształcone i zdegrado-

wane tereny analizowanych gmin są dużym walorem dla rozwoju turystyki 

wiejskiej i agroturystyki. Jednak przydatność tych terenów do rozwoju funkcji 

turystycznej nie jest jednoznaczna. Większość gmin objęta badaniem ma na 
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swoim obszarze tereny zaliczane do obszarów Natura 2000. Obserwując cenne 

pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary gmin Polski północno-

wschodniej nie sposób nie zauważyć wielu zagrożeń, np. wnikania dużych 

obiektów turystycznych w obszary leśne, brzegi jezior. W tym wypadku po-

ważną rolę odgrywa samorząd terytorialny, kierując się zbyt często kryterium 

zysku, zapominając o zasadach zrównoważonego rozwoju wpisanego w każdą 

lokalną strategię. Tymczasem warto pomyśleć, że deficyt obszarów wiejskich, 

o tradycyjnym krajobrazie i dużej różnorodności biologicznej w Europie, może 

być szansą rozwoju wielu gmin tego regionu. Z drugiej strony, rozwoju przed-

sięwzięć turystycznych na wsi nie można traktować jako remedium na wszelkie 

problemy gmin, bo następuje on pod wpływem bardzo wielu różnych czynni-

ków: środowiskowych, ekonomicznych, kulturowo-społecznych, organizacyj-

no-prawnych. 

 

Rys. 4.  Słabe strony gmin 

Źródło:  badania własne. 

Głównym problemem prawie 25% gmin jest wysoka stopa bezrobocia. 

W drugiej kolejności jako słabe strony uznano niedostatecznie rozwiniętą infra-
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strukturę techniczną (15%), starzejące się społeczeństwo (8,8%), niedostateczny 

poziom rozwoju gospodarczego, niskie dochody mieszkańców oraz peryferyjne 

położenie gminy – 6,2% gmin. Uboga baza turystyczna, słabo rozwinięta infra-

struktura drogowa oraz zły stan nawierzchni drogowej, to problem ponad 5% 

gmin. Zwracano tutaj uwagę zarówno na drogi krajowe, wojewódzkie i powia-

towe, które nie pozostają w gestii władz gminy, jak i drogi gminne. Kolejne 

wskazane słabe strony, to brak kanalizacji w gminie, niska aktywność miesz-

kańców, niskie dochody budżetu gminy oraz brak miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego. Zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, sporządzenie planu nie jest obligatoryjne, jednak jak podkreśla-

ły władze samorządowe gmin, jest on elementem niezbędnym w kreowaniu 

właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy, harmonii społecznej, 

ekonomicznej oraz przyrodniczej na danym obszarze. 

W zależności od potrzeb w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennnego ustala się m.in
7
: 

– linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzą-

dzeniami publicznymi, 

– tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych, 

– granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podle-

głych ochronie, 

– zasady obsługi administracji technicznej, 

– lokalne warunki, zasady oraz standardy kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy oraz 

gabaryty budynków, 

– zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane, 

– tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytko-

wania terenu. 

Na podstawie analizy stanu obecnego gminy i wniosków płynących z ana-

lizy słabych i mocnych stron, możliwe jest ustalenie celu w jakim powinna po-

dążać gmina przez najbliższe kilkanaście lat. Istotne jest podjęcie działań mają-

cych na celu wyeliminowanie określonych w analizie SWOT słabych stron 

gminy. 

                                                           
7  S. Wrzosek, Zarządzanie środowiskiem przez administrację publiczną w Polsce, Dział Wy-

dawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 1999, s. 129–130. 
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Tabela 1 

Najważniejsze zadania gmin według respondentów 

Lp. Typ działania % 

1 pozyskiwanie kapitału inwestycyjnego spoza gminy 78,3 

2 rozwój infrastruktury technicznej 76,7 

3 ochrona środowiska 73,3 

4 reagowanie na bieżące problemy zgłaszane przez mieszkańców 51,7 

5 rozwiązywanie problemów rynku pracy, przeciwdziałanie bezrobociu 45,0 

6 promocja gminy 43,3 

7 wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości 43,3 

8 gospodarowanie mieniem komunalnym 36,7 

9 tworzenie wizji kierunków rozwoju gospodarczego gminy 35,0 

10 rozwój kultury i oświaty 33,3 

11 wspieranie rozwoju rolnictwa 31,7 

12 opieka społeczna 28,3 

Źródło: badania własne. 

Najważniejszą możliwością eliminacji słabych stron gmin jest pozyskiwa-

nie kapitału inwestycyjnego spoza gminy (78,3%) oraz inwestycje w sferze in-

frastruktury technicznej (76,7). Inwestycje te stanowią podstawę rozwoju, źró-

dło wzrostu i przeobrażeń społeczeństwa. Bez inwestowania nie jest możliwe 

funkcjonowanie nowoczesnych gospodarek. Dokonywane przez gminy inwe-

stycje mają znaczenie dla rozwoju gospodarczego oraz dla wykonywania zadań 

własnych i świadczenia usług publicznych. Słabo rozwinięta infrastruktura 

w badanych gminach obniża standardy życia i gospodarowania oraz decyduje 

o niskiej atrakcyjności obszarów gminy dla inwestorów.  

W dalszej kolejności, za bardzo ważne zadanie gminy uznały ochronę śro-

dowiska naturalnego (73,3%). Jest to szczególne istotne z punku widzenia zasad 

zrównoważonego rozwoju, które określają taki rozwój społeczno-gospodarczy, 

który nie narusza równowagi środowiskowej. W odniesieniu do analizowanych 

gmin, położonych na terenach cennych przyrodniczo, wysoka jakość środowi-

ska przyrodniczego lub działania na rzecz jej osiągnięcia stanowią ważny ele-

ment rozwoju, sprzyjający absorpcji innowacji i wprowadzeniu czystszych 

technologii
8
. Gminy o relatywne czystym środowisku powinny dążyć do ukie-

                                                           
8  A. Marszałkowska, Ekorozwój a konkurencyjność regionów, Wyd. AE, Wrocław 2000, 

s. 90. 
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runkowania strategii rozwoju na te dziedziny działalności gospodarczej, które 

w większym lub mniejszym stopniu wykorzystują zasoby i walory środowiska. 

Przykładem może być działalność władz lokalnych na rzecz rozwoju agrotury-

styki, a mówiąc szerzej gospodarki turystycznej. Istotne znaczenie spełnia tutaj 

tzw. marketing terytorialny
9
. Ten rodzaj marketingu, nazywany również marke-

tingiem miejsca lub przestrzeni, oznacza stosowanie wielu instrumentów 

i działań marketingowych, mających na celu wzrost zdolności konkurencyjnej 

danego obszaru (w tym wypadku  gminy) w stosunku do innych tego rodzaju 

jednostek geograficznych.  

Podejmowanie działań wspierających realizację przedsięwzięć przynoszą-

cych korzyści w postaci efektów ekonomicznych i społecznych lokalnym pod-

miotom, to zdaniem 43,3% gmin jedno z głównych zadań gminy. Rozwój 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich różni się od tego procesu na obszarach 

zurbanizowanych przede wszystkim specyfiką środowiska wiejskiego, wyż-

szym bezrobociem oraz dysproporcjami w dochodach (zjawiska te wymieniane 

były przez gminy w pierwszej kolejności jako słabe strony). Dodatkowo ograni-

czenia prawne na obszarach chronionych wykluczają przedsięwzięcia gospo-

darcze szkodliwe dla środowiska, a ponadto wymuszają przyjazne środowisku 

metody, środki i technologie przy coraz nowocześniejszych rozwiązaniach or-

ganizacyjno-zarządzających. Reasumując, rozwój przedsiębiorczości na tere-

nach wiejskich ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz pozyskiwanie 

dodatkowych dochodów. Oczywiście jeśli stanowi formę kolejnej pozarolniczej 

aktywności, na którą ma wpływ sytuacja zatrudnienia i wielkość bezrobocia 

(zjawisko bezrobocia zgłaszane jest w pierwszej kolejności jako największy 

problem gmin). 

                                                           
9  M. Niedek, Partnerstwo dla ekorozwoju gminy, Wyd. Fundacja Partnerska Grupa Lokalne-

go Działania „Ciuchcia Krasińskich”, Czernice Borowe 2012, s. 96. 
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Rys. 5. Sposoby wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez władze gmin 

Źródło:  badania własne. 

Obowiązek wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu wy-

nika nie tylko z ustawy, ale przede wszystkim z uzależnienia ich dochodów od 

wpływów z podatków od osób fizycznych i prawnych. Gminom powinno więc 

zależeć na wspieraniu tego rozwoju wszelkimi możliwymi sposobami. Najpo-

pularniejszym wśród badanych gmin sposobem wsparcia lokalnych przedsię-

biorców jest rozbudowa infrastruktury technicznej (19%) oraz promocja gminy 

na zewnątrz, co ma zachęcić potencjalnych inwestorów. Utrzymywanie kontak-

tów z przedsiębiorcami deklaruje 13% gmin, odroczenie, zwolnienie lub czaso-

we obniżenie opłat lokalnych oferuje przedsiębiorcom 10% gmin. Pozostała 

pomoc to informowanie o możliwościach pozyskiwania funduszy UE (9%), 

pomoc prawna (8%), upraszczanie procedur formalnych przy zakładaniu i pro-

wadzeniu firmy (7%) oraz organizowanie szkoleń z przedsiębiorczości (6%). 
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W rezultacie, przez podejmowanie wielotorowych działań gmina powinna 

zwiększać możliwości konkurencyjne funkcjonujących już przedsiębiorstw 

i stwarzać możliwości do uruchomienia kolejnych firm.  

Podsumowanie 

Priorytetem zrównoważonego rozwoju jednostki samorządu terytorialnego 

powinno być podniesienie jakości życia jej mieszkańców, przede wszystkim 

przez zapewnienie godziwych standardów zamieszkania, zatrudnienia, zago-

spodarowania wolnego czasu obywateli z zachowaniem należytego bezpieczeń-

stwa i użytkowania środowiska naturalnego.  

Analizując działania samorządów terytorialnych badanych gmin, położo-

nych na obszarach cennych przyrodniczo, można zauważyć, że na szczeblu 

gminy największą trudność w kreowaniu rozwoju lokalnego sprawia przełoże-

nie zasad zrównoważonego rozwoju na zadania i cele realizacyjne. Społeczność 

lokalna oczekuje bowiem szybkich efektów, zapewniających podniesienie po-

ziomu życia. Niezbędne jest zatem podejmowanie wszelkich działań mających 

na celu obniżenie poziomu bezrobocia w tym regionie. Tworzenie nowych 

miejsc pracy jest największym wyzwaniem, przed którym stoją badane samo-

rządy odpowiedzialne za rozwój lokalny.  

Przewagą konkurencyjną terenów wiejskich gmin (dominują one na bada-

nym obszarze) objętych ochroną, która może stanowić wparcie procesu przed-

siębiorczości i tworzenia miejsc pracy, wydaje się być rozwój agroturystyki 

i produkcji ekologicznej. Szczególnie dla małych, rodzinnych gospodarstw rol-

nych z terenów o nadwyżce siły roboczej potencjalna możliwość dywersyfikacji 

źródeł dochodu będzie służyć rozwojowi przedsiębiorczości. Na tych terenach 

istnieje wiele gospodarstw rolnych, których działalność oparta jest na wykorzy-

stywaniu zasobów cennych przyrodniczo. Gospodarstwa te mogą prowadzić 

konkurencyjną działalność w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Proble-

mem pozostaje wciąż niska świadomość przedsiębiorców i brak praktycznej 

wiedzy o ekonomicznych korzyściach, jakie daje gospodarowanie na terenach 

Natura 2000, dlatego konieczne jest informowanie mieszkańców wsi o tym, że 

walory krajobrazowe i środowiskowe mogą stanowić istotne źródło dochodu. 

Wydaje się, że kompetencje władz samorządowych, determinacja i wiedza, 

umiejętności wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych, 

a zwłaszcza aspiracje samorządu lokalnego dotyczące pozycji swojej gminy 
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w regionie, są czynnikami, które w coraz większym stopniu kształtują rozwój 

lokalny gmin, a w odniesieniu do obszarów chronionych mogą stać się kluczo-

wym elementem decydującym o rozwoju danej gminy. 
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THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN SOCIO - ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF COMMUNITIES LOCATED IN AREAS OF HIGH 

NATURAL VALUE. 

Summary 

The article presents the role of local authorities in socio - economic development 

of communes located  in areas of high natural value in the warmińsko – mazurskie and 

podlaskie voivodships. These areas because of their specificity are subject to special 

laws, which determine, depending on preservation of nature to limit human activities. 

At present, communities have the autonomy to decide and choose the direction of de-

velopment of the  community. They may, even need their own produce and implement 
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strategic plans and to seek the most spectacular development strategy. They may, even 

need ,on their own, to prepare and realize strategic plans and seek the most effective de-

velopment strategy. Therefore, the activity of local authorities, using the resources of 

the territorial unit depends, in large part, the level of socio - economic development 

community. 

Translated by Milena Lusarczyk 
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ŁUKASZ MENART 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

KLASTRY TURYSTYCZNE SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH – STUDIUM PRZYPADKU WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Wprowadzenie 

Nowe podejście do polityki gospodarczej zakłada jej regionalizację. Pro-

mowana w kraju i Europie droga rozwoju promuje zwiększanie koncentracji 

geograficznej działalności, wymusza specjalizację produktową regionów, kon-

centruje się na regionalnych zasobach w wybranych sektorach działalności. 

Jednym z podstawowych zasobów Warmii i Mazur są obszary wiejskie, a ich 

znaczenie jest większe niż w większości innych regionów Polski. Wynika to 

z faktu, że użytki rolne stanowią ponad połowę powierzchni regionu, a blisko 

40% ludności zamieszkuje tereny wiejskie
1
. Ich cechą charakterystyczną jest ni-

ski poziom przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców wsi. Ko-

nieczne jest podejmowanie działań zmierzających do pobudzania przedsiębior-

czości, która może przyczynić się do wzrostu dochodów i poziomu życia ludno-

ści wiejskiej. Może się to odbywać dzięki zagospodarowaniu produktów rolni-

czych, poprawie infrastruktury obszarów wiejskich czy wykorzystaniu zasobów 

wytwórczych obszarów wiejskich, w tym zasobów środowiska i jego walorów 

krajobrazowych
2
. W Polsce obszary wiejskie mają znaczące walory przyrodni-

                                                           
1  Rocznik Statystyczny Województwa warmińsko-mazurskiego 2010, US, Olsztyn 2010. 
2  L. Knoblauch, W. Lizińska, R. Marks, Problemy rozwoju przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich, w: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, 

SGGW, Warszawa 2001, s. 297. 
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cze, krajobrazowe i kulturowe, a także zasoby ludzkie, których odpowiednie 

zagospodarowanie może przyczynić się do poprawy ich kondycji
3
. Turystyka 

staje się dla nich istotnym kierunkiem rozwoju. Do najczęstszych form turystyki 

na obszarach wiejskich zalicza się turystykę krajoznawczą, zdrowotną, poznaw-

czą, kulinarną czy religijno-pielgrzymkową. Na wsiach rozwijają się podmioty 

turystyczne takie jak: pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi, za-

jazdy, schroniska, świadczące usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, 

sportowo-rekreacyjne czy kulturalno-rozrywkowe
4
. Prawidłowy rozwój tury-

styki na obszarach wiejskich gwarantują: podnoszenie jakości i różnorodności 

świadczonych usług, powstawanie nowych, innowacyjnych produktów tury-

stycznych oraz wzrost kompetencji i profesjonalizmu kadry zajmującej się ob-

sługą turystów
5
. Duży udział w tym procesie ma administracja lokalna i regio-

nalna, odpowiedzialna za wspieranie turystyki na danym obszarze. Jej świado-

mość znaczenia sektora turystycznego oraz opracowanie odpowiednich narzędzi 

wsparcia pozwala na skuteczny rozwój tej branży zarówno na obszarach wiej-

skich, jak i w pozostałych częściach regionu. Zastosowanie może tu mieć spo-

pularyzowana przez M. Portera koncepcja jednoczesnej konkurencji i współpra-

cy podmiotów gospodarczych. Klastry definiowane jako geograficzne skupiska 

wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek 

świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych 

z nimi instytucji
6
, wydają się być dobrym narzędziem do wzmacniania i wspie-

rania rozwoju lokalnych podmiotów turystycznych, gwarantującym nie tylko 

poprawę kondycji firm i warunków życia ludności, ale i aktywizację lokalnych 

społeczności skupionych na wspólnym celu. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości rozwoju i aktywizacji 

obszarów wiejskich przez tworzenie lokalnych powiązań kooperacyjnych na 

przykładzie klastrów turystycznych na Warmii i Mazurach. 

                                                           
3  M. Jalinik, Podmioty turystyczne czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich, Prace Naukowe 

nr 45, Innowacje i innowacyjność w sektorze Agrobiznesu, SGGW, Warszawa 2008, s 217. 
4  Tamże, s. 220. 
5  I. Batyk, Wpływ działalności turystycznej na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wo-

jewództwa warmińsko-mazurskiego, w: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich nr 1/2011, 

PAN, Kraków, s. 52. 
6  M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001. 
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1. Znaczenie turystyki w regionie Warmii i Mazur 

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-

wschodniej części Polski. Na północy graniczy z Obwodem Kaliningradzkim, 

na wschodzie z województwem podlaskim, na południu z mazowieckim, a na 

zachodzie graniczy z województwem pomorskim i kujawsko-pomorskim. Po-

dział administracyjny regionu wyodrębnia 19 powiatów ziemskich i dwa powia-

ty grodzkie – stolicę regionu – Olsztyn i Elbląg. Województwo składa się ze 

116 gmin, z czego 67 to gminy wiejskie, 33 – miejsko-wiejskie, a jedynie 16 za-

licza się do gmin miejskich. Warmia i Mazury należą do najsłabiej rozwiniętych 

regionów Polski Wschodniej, gdzie wytwarza się jedynie 2,8% PKB. W 2009 

roku produkt regionalny brutto wyniósł 37 076 mln zł. W przeliczeniu na 

mieszkańca kwota ta wyniosła 25 970 zł i stanowiła jedynie 73,8% średniej 

w kraju
7
. Region charakteryzuje się wysoką stopą bezrobocia, która w 2009 ro-

ku wynosiła 20,2% i była wyższa od średniej w Polsce o 67,7%
8
.  

Województwo warmińsko-mazurskie jest regionem typowo turystycznym. 

Do jego największych atutów zalicza się ukształtowanie terenu, walory przy-

rodnicze oraz kulturowe. Region położony jest na Pojezierzu Mazurskim, 

w którego skład wchodzą pojezierza: Iławskie, Olsztyńskie, Ełckie oraz Kraina 

Wielkich Jezior Mazurskich, z największymi jeziorami Śniardwy, Mamry czy 

Niegocin. Liczne akweny są połączone siecią kanałów, tworząc wielokilome-

trowe szlaki wodne pozwalające na uprawianie turystyki żeglarskiej i sportów 

wodnych. Znaczącym walorem podkreślającym atrakcyjność turystyczną War-

mii i Mazur jest środowisko przyrodnicze. Wysoki poziom zalesienia i duże, 

zwarte kompleksy leśne, w których znajduje się wiele pomników przyrody, par-

ki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu zajmują 

ponad 48% powierzchni województwa. Obok przyrodniczych dużą rolę odgry-

wają walory etnograficzne. W regionie istnieje wiele zabytków, takich jak zam-

ki, kościoły, zabudowania pałacowe i dworskie. Przez województwo przebiega-

ją liczne szlaki i trasy turystyczne, np. Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Koper-

nikowski, ważny dla turystyki religijno-pielgrzymkowej – Szlak Świętego Ja-

kuba oraz liczne szlaki turystyki pieszej, rowerowej, konnej, żeglarskiej czy ka-

jakowej. Na Warmii i Mazurach znajduje się wiele zabytków architektury mili-

                                                           
7  Produkt krajowy brutto. Rachunki regionalne w 2009 r., GUS, Katowice 2011. 
8  Statystyczne Vademacum Samorządowca 2010, US w Olsztynie, www.stat.gov.pl. 
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tarnej (wojenna kwatera Hitlera „Wilczy szaniec” w Gierłoży, Kwatera Główna 

Niemieckich Wojsk Lądowych w Mamerkach, kwatera polowa dowódcy SS 

i policji Himmlera w Pozezdrzu, XIX-wieczna Twierdza Boyen w Giżycku) 

oraz zabytki techniki (most obrotowy na kanale Łuczańskim w Giżycku, zabyt-

kowe mosty kolejowe z XX wieku o wysokości 36 m w Stańczykach, pochylnie 

i śluzy na Kanale Ostródzko-Elbląskim). 

Region dysponuje rozbudowaną bazą turystyczną. Jak wykazują dane 

Urzędu Statystycznego w Olsztynie w 2009 roku w województwie funkcjono-

wało 390 obiektów zbiorowego zakwaterowania. Dysponowały one łącznie po-

nad 38 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 6,3% wszystkich miejsc nocle-

gowych w kraju
9
. W obiektach tych funkcjonowało 501 placówek gastrono-

micznych. Zagęszczenie obiektów noclegowych wyniosło 16,1/1000 km
2
 i było 

niższe od średniej w kraju, która wyniosła 22,4/1000 km
2
. Z noclegów skorzy-

stało ponad 850 tys. osób, a liczba udzielonych noclegów wyniosła 2 372 186, 

z czego 16% stanowili turyści zagraniczni
10

. Stopień wykorzystania miejsc noc-

legowych w 2009 roku wyniósł 29,6% (lecz był niższy niż średnia w Polsce). 

W 2009 roku działalność gospodarczą turystyczną (wg sekcji PKD „hotele i re-

stauracje”) prowadziło 3263 podmiotów, z czego 49% stanowiły restauracje 

i placówki gastronomiczne. Działalność związaną z turystyką prowadziły 334 

podmioty gospodarcze, z czego 119 zajmowało się działalnością organizatorów 

turystyki, 26 działalnością pośredników turystyki, 49 firm – działalnością agen-

tów turystyki, a 121 – pozostałą działalnością turystyczną. 

Władze samorządowe województwa mają świadomość wagi sektora tury-

stycznego w rozwoju gospodarki regionu. Dają temu wyraz umiejscawiając ten 

sektor na kluczowej pozycji w opracowywanych dokumentach strategicznych. 

Nadrzędnym jest przyjęta do realizacji w 2005 roku Strategia Rozwoju Spo-

łeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dokumen-

cie tym wyodrębniono trzy priorytetowe osie rozwoju: konkurencyjna gospo-

darka, otwarte społeczeństwo oraz nowoczesne sieci. Jednym z celów strate-

gicznych, przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności gospodarki jest 

wzrost potencjału turystycznego. Zgodnie z założeniami zawartymi w strategii, 

działania władz będą ukierunkowane na
11

: 

                                                           
9  Rocznik Statystyczny Województwa warmińsko-mazurskiego 2010, US, Olsztyn 2010. 
10  Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2009 r., US, Olsztyn 2010. 
11  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 

2020 roku, UM, Olsztyn 2010. 
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– opracowanie produktów turystycznych (badanie możliwości rozwo-

ju różnych form turystyki, wydłużenie sezonu turystycznego, wy-

eksponowanie specyfiki i tradycji regionu, wybór i wypromowanie 

kluczowych produktów turystycznych regionu), 

– wspieranie rozwoju infrastruktury (rozbudowa bazy noclegowej 

i poprawa warunków infrastrukturalnych turystyki, standaryzacja 

agroturystyki, poprawa oznakowania obiektów turystycznych, za-

bytkowych), 

– wzrost jakości aktualnej oferty turystycznej (ochrona indywidual-

nych cech kultury, pełniejsze wykorzystanie potencjału Wielkich 

Jezior Mazurski i Kanału Ostródzko-Elbląskiego, pomoc w uzy-

skiwaniu statusu miejscowości uzdrowiskowych, promowanie 

mniej znanych obszarów turystycznych), 

– współpracę na rzecz rozwoju turystyki (inicjowanie i tworzenie lo-

kalnych organizacji turystycznych, wspólne działania władz i zrze-

szeń turystycznych, wspieranie inicjatyw lokalnych, wsparcie 

współpracy regionów i samorządów), 

– informację i promocję (rozbudowa systemu informacji lokalnej, 

utrzymanie na wysokim poziomie systemu informacji turystycznej 

w sieci krajowej, wzrost świadomości płynącej z rozwoju turysty-

ki). 

Dokumentami sektorowymi wyznaczającymi kierunki rozwoju turystki 

w regionie są Strategie Rozwoju Turystyki w województwie warmińsko-

mazurskim. Pierwsza z nich, została opracowana w 2004 roku i zawierała głów-

ne wytyczne dla rozwoju branży, druga z 2010 roku stanowiła jej rozszerzenie 

i uzupełnienie. W ramach pierwszej opracowanej strategii wyodrębniono wiele 

celów dotyczących rozwoju sektora, wśród których znalazły się
12

: zwiększenie 

kapitału inwestycyjnego w turystyce, zintegrowanie różnych dziedzin społecz-

nych i gospodarczych na rzecz rozwoju regionu przez turystykę, stworzenie wa-

runków wzrostu konkurencyjności sektora turystyki oraz maksymalne i dyna-

miczne wykorzystanie predyspozycji regionu. Do priorytetowych zadań realiza-

cji wyznaczonych celów należą: wypromowanie produktów turystycznych (tu-

rystyka aktywna, kulturowa i biznesowa oraz ekologizacja produktu turystycz-

nego), promocja regionu, poprawa komunikacji, rozwój zasobów ludzkich 

                                                           
12  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, UM, Olsztyn 2004. 
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i rynku pracy, ochrona środowiska a także rozwój obszarów wiejskich 

z uwzględnieniem tworzenia sieci kooperacyjnych i promocji współpracy. 

W zaktualizowanej strategii z 2010 roku określono precyzyjne kierunki rozwoju 

wybranych produktów turystycznych Warmii i Mazur, wydzielając je ze wzglę-

du na dominujące walory, przedstawiono propozycje działań strategicznych 

w sferze ich promocji, zdefiniowano rynki docelowe oraz udzielono rekomen-

dacji dotyczących wykorzystania obecnego potencjału turystycznego regionu na 

rzecz rozwoju tych produktów
13

. 

Wymienione w dokumentach strategicznych cele i priorytety działań zmie-

rzających do rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim mają 

swoje odzwierciedlenie w aktualnie realizowanym Regionalnym Programie 

Operacyjnym. Turystyka została wyodrębniona jako jedna z priorytetowych osi 

rozwoju gospodarczego regionu. W RPO WiM na lata 2007–2013 w ramach tej 

osi przewidziano wsparcie w wysokości blisko 135 mln euro
14

. Opracowane 

programy wsparcia są adekwatne do założeń Strategii Rozwoju Turystyki i ko-

respondują z określonymi w niej celami i priorytetami działań. Zarówno 

w opracowywanych strategiach, jak i w RPO dużą wagę przykłada się do two-

rzenia i wspierania powiązań kooperacyjnych i sieci współpracy. Doświadcze-

nia z realizacji programu wskazują, że podmioty turystyczne tworzące inicjaty-

wy klastrowe mogą z powodzeniem wykorzystywać środki w ramach osi Przed-

siębiorczość–Działanie 1.1.4 RPO – Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu 

lokalnym i regionalnym. 

2. Klastry i inicjatywy klastrowe w kontekście turystyki 

Zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją klastra, można wyodrębnić 

podstawowe jego cechy: koncentrację geograficzną podmiotów, pokrewność 

branżową oraz jednoczesną konkurencję i kooperację podmiotów. W literaturze 

przedmiotu wskazuje się, że do powstania klastra konieczna jest bliskość geo-

graficzna podmiotów, która pozwala na przepływ wiedzy i wykorzystanie 

wspólnych zasobów, istnienie powiązań i interakcji między podmiotami ukie-

runkowanych na osiągnięcie wspólnego celu oraz występowanie odpowiedniej 

                                                           
13  Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, UM, Olsztyn 2010. 
14  Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013, UM, Olsztyn 2007. 
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liczby podmiotów gwarantujących podjęcie interakcji
15

. Wśród nich znajdują 

się lokalni producenci działający w tej samej bądź pokrewnej branży, wyspecja-

lizowani dostawcy produktów i usług, jednostki otoczenia biznesu, jednostki 

naukowe, administracyjne, stowarzyszenia branżowe, izby handlowe, cechy 

rzemiosł. Klastry powstają z reguły w obszarach o wyspecjalizowanych zaso-

bach, zarówno naturalnych, jak i ludzkich. W przypadku branży turystycznej 

takim zasobem jest atrakcyjność turystyczna danego obszaru, na którą składają 

się warunki naturalne i przyrodnicze oraz lokalne atrakcje turystyczne (np. za-

bytki, muzea, pomniki przyrody, rezerwaty), które jednocześnie są wyznaczni-

kiem koncentracji podmiotów wokół nich skupionych. Specyfika usług tury-

stycznych wymusza podejmowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami oferującymi cząstkowe usługi turystyczne, np. transport, wyżywie-

nie, noclegi oraz w sektorach pokrewnych, np. handel czy rekreacja. W regio-

nach turystycznych obserwuje się często podejmowanie współpracy między 

bezpośrednimi konkurentami na rynku lokalnym, np. podmiotami oferującymi 

bazę noclegową, czy oferujących usługi transportowe, w przypadku organizacji 

dużych imprez lub działań przekraczających możliwości jednego podmiotu, jak 

poprawa informacji turystycznej lub poprawa infrastruktury turystycznej
16

. 

W przypadku klastrów turystycznych podkreśla się konieczność istnienia silne-

go lidera, wokół którego skupione będą pozostałe podmioty. Jego rolę mogą 

pełnić lokalne i regionalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia branżowe 

lub fundacje działające na rzecz rozwoju turystyki. Zadaniem lidera jest prawi-

dłowa koordynacja działań poszczególnych podmiotów, zmierzających do osią-

gnięcia wspólnego celu, który w efekcie ma zagwarantować rozwój poszcze-

gólnych firm i organizacji oraz całego obszaru czy regionu. Cel kooperacji 

podmiotów powinien być skupiony na tworzeniu produktu turystycznego, sta-

nowiącego część wspólną dla wszystkich jednostek. Obszary działań wykracza-

jące poza gestię pojedynczych firm, a stanowiące wspólny interes uczestników 

dotyczą promocji destynacji turystycznej (samego regionu), rozwoju wspólnej, 

publicznej infrastruktury materialnej (parki, ścieżki, chodniki), zapewnienia ła-

                                                           
15  Ch. Ketels, European Cluster, w: Structural Change in Europe 3 – Innovative City and 

Business Regions, Hagbarth Publications 2004, s. 1. 
16  R. Kusa, Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych, w: Zarządzanie organizacjami 

w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy, 

red. B. Godziszewski, TNOiK, Toruń 2008, s. 511–520. 
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du przestrzennego czy bezpieczeństwa
17

.
 

Uczestnicy struktur klastrowych 

w branży turystycznej mogą spodziewać się podobnych korzyści jak podmioty 

działające w sektorach przemysłowych. Do najważniejszych zalicza się podnie-

sienie poziomu konkurencyjności lokalnych firm przez poprawę przepływu in-

formacji i wiedzy, poprawę innowacyjności, wzrost jakości oferowanych pro-

duktów i usług, obniżkę kosztów funkcjonowania, a także poprawę pozycji wo-

bec dostawców, wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i zagranicznym 

(dzięki wspólnej promocji), rozwój zasobów ludzkich, poprawę skuteczności 

oddziaływania na instytucje publiczne czy zwiększenie możliwości pozyskania 

funduszy ze środków publicznych (w tym unijnych), jak i od prywatnych inwe-

storów
18

. Klastry, podobnie jak produkty czy rynki, mają swój cykl rozwoju, 

w którym można wyodrębnić poszczególne fazy. Początkowym etapem jest ist-

nienie aglomeracji (skupiska podmiotów), w których nie zachodzą znaczące in-

terakcje pomiędzy organizacjami. Kolejnym etapem jest faza embrionalna (za-

lążkowa), w której wykształcają się kontakty między uczestnikami rynku. Dy-

namika tworzenia powiązań i podejmowania działań prorozwojowych ma miej-

sce w fazie wzrostowej klastra. Etap dojrzałości charakteryzuje stabilne struktu-

ry, które osiągnęły odpowiednią masę krytyczną, dalszy rozwój jest ograniczo-

ny, podejmowane działania mają charakter projektów celowych. W fazie schył-

kowej następuje rozpad wytworzonych połączeń kooperacyjnych, istnieje w niej 

możliwość reorganizacji struktury, zmiany profilu lub rynku docelowego. 

Bodźcem pobudzającym klastry do przechodzenia w kolejne fazy rozwoju mo-

gą być podejmowane w ramach klastrów inicjatywy. Są one definiowane jako 

zorganizowane działania, zmierzające do powstania lub rozwoju i podniesienia 

konkurencyjności klastrów w regionie, podejmowane przez firmy, instytucje 

rządowe i/lub instytucje naukowe
19

. Inicjatywa klastrowa może zatem dotyczyć 

zarówno działań zmierzających do utworzenia struktury klastrowej, wywołują-

cych interakcje i tworzących powiązania kooperacyjne między podmiotami 

funkcjonującymi w ramach skupiska branżowego, jak i wszelkich projektów 

                                                           
17  M. Przybyłowski, P. Tamowicz, Opracowanie koncepcji funkcjonalnej klastra (inicjatywy 

klastrowej) w zakresie turystyki uzdrowiskowej, IBnGR, Gdańsk 2011, s. 6. 
18  Ł. Menart, M. Juchniewicz, Kluczowe instrumenty wspierania rozwoju struktur klastrowych 

na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego, w: Ekonomiczne Problemy Usług nr 45, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2009, s. 429. 
19  O. Solvel, G. Lindqvist, Ch. Ketels, The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stock-

holm 2003, s. 9. 
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rozwojowych w już istniejących klastrach będących w różnych stadiach rozwo-

ju. Istotną rolę w tworzeniu i wspieraniu klastrów i inicjatyw klastrowych od-

grywają samorządy lokalne, regionalne i krajowe, przez kreowanie i realizację 

polityki regionalnej. Ważne jest, aby podejmowane przez administrację działa-

nia były spójne i wzajemnie się uzupełniały. Instytucje samorządowe dysponują 

znaczną liczbą narzędzi służących wspieraniu rozwoju struktur klastrowych, 

skupiających się na obszarach dotyczących: identyfikacji i badań klastrów, 

wsparcia finansowego, zbiorowych usług i kreowania sprzężeń zwrotnych, 

wspieranie współpracy z sektorem B + R i komercjalizacja badań
20

. W prze-

prowadzonych w 2007 roku badaniach w województwie warmińsko-mazurskim 

określono najważniejsze, w opinii ekspertów, działania samorządów na rzecz 

wspierania rozwoju struktur klastrowych. Do najważniejszych zaliczono: two-

rzenie odpowiedniej infrastruktury dostosowanej do potrzeb klastra, zwiększe-

nie możliwości pozyskania środków finansowych, wspomaganie tworzenia in-

kubatorów, centrów technologii, parków technologicznych z uwzględnieniem 

profilu klastrów oraz dostosowanie systemu edukacji do regionalnych potrzeb 

rynku i lokalnych klastrów
21

. Zbliżone odpowiedzi uzyskano w powtórzonych 

trzy lata później badaniach. W 2010 roku wskazywano przede wszystkim na 

konieczność tworzenia preferencji finansowych i podatkowych oraz ułatwianiu 

dostępu do środków finansowych, promocję klastrów, a także wskazywane 

w poprzednich badaniach, tworzenie infrastruktury, inkubatorów i centrów 

technologii
22

. 

3. Klastry turystyczne na Warmii i Mazurach 

W województwie warmińsko-mazurskim klastering jest zjawiskiem sto-

sunkowo nowym. Pierwsze sformalizowane struktury klastrowe pojawiły się 

w 2007 roku Dotychczas podejmowano kilkadziesiąt inicjatyw klastrowych, 

mających na celu utworzenie nowych klastrów. Większość z nich nie doszła do 

skutku lub zawiesiła działalność we wczesnym etapie funkcjonowania, jedynie 

                                                           
20  OECD Revievs of Regional Innovation: Competitive Regional Clusters, OECD 2007, s. 92. 
21  Ł. Menart, M. Juchniewicz, Kluczowe instrumenty wspierania…, s. 429. 
22  Ł. Menart, Rola samorządu w rozwoju klastrów w regionie, w: Przegląd wybranych zagad-

nień rozwoju społeczno-gospodarczego, red. G Musiał, R. Żelazny, Zeszyty Naukowe Studia 

Ekonomiczne nr 79/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 

2011, s. 71. 
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kilka z nich przetrwało próbę czasu osiągając wzrostowy etap rozwoju. Do naj-

nowszych inicjatyw klastrowych należą inicjatywy w branży turystycznej. 

Znaczna ich część rozpoczęła, lub sformalizowała współpracę w 2011 roku. 

Podstawowym bodźcem do ich utworzenia była możliwość ubiegania się o do-

finansowanie działalności ze środków UE. Po ogłoszeniu wyników konkursu, 

część inicjatyw podjęła się kontynuacji działalności, a część ją zawiesiła. Poni-

żej przedstawiono najważniejsze inicjatywy klastrowe na Warmii i Mazurach, 

charakteryzujące się znacznym poziomem aktywności oraz znaczącym poten-

cjałem rozwojowym.  

3.1. Elbląski Klaster Turystyczny 

Pomysł utworzenia klastra turystycznego pojawił się w 2011 roku, z inicja-

tywy lokalnych podmiotów gospodarczych branży turystycznej i okołotury-

stycznej. Koordynatorem klastra zostało zarejestrowane w czerwcu 2011 roku 

Stowarzyszenie Elbląski Klaster Turystyczny. W jego skład wchodzi 29 pod-

miotów z Elbląga i powiatu elbląskiego. Należą do nich firmy świadczące usłu-

gi hotelarskie, rekreacyjne, gastronomiczne i przewodnickie (7 hoteli, 4 gospo-

darstwa agroturystyczne, jeden zajazd, kompleks gastronomiczno-rekreacyjny, 

Aeroklub Elbląski, stacja i szkoła narciarska oraz biura turystyczne). Dodatko-

wo wsparcia strukturze udzielają instytucje samorządowe – Urząd Miasta El-

bląg oraz instytucje otoczenia biznesu – Elbląski Park Technologiczny oraz Od-

dział Elbląski PTTK. Głównym celem klastra jest upowszechnianie wizerunku 

miasta i regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie. Do zadań jakie wyzna-

czyli sobie członkowie inicjatywy należy zaliczyć
23

: tworzenie sieci współpracy 

w obszarze turystyki, umożliwiającej wykorzystanie potencjału członków kla-

stra, udział w budowie lokalnej strategii turystycznej, tworzenie i rozwój mar-

kowych produktów turystycznych, rozwój przedsiębiorczości w branży tury-

stycznej. EKT deklaruje otwartość na nowych członków. Obecnie prowadzone 

są prace nad przygotowaniem kompleksowej oferty turystycznej regionu oraz 

podejmowane są kroki w celu uzyskania dotacji na rozwój struktury. 

                                                           
23  Klastry w województwie warmińsko-mazurskim, PARP, Warszawa 2012, s. 35–44. 
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3.2. Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie 

Przesłanką utworzenia formalnej inicjatywy klastrowej na obszarze Mazur 

Zachodnich, było ubieganie się o pozyskanie dofinansowania na rozwój klastra 

turystycznego na terenie Ostródy i okolic. Przedsiębiorcy związani z branżą tu-

rystyczną, dotychczas zrzeszeni w Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej (ZLOT) uzyskali dofinansowanie w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego na projekt Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie. W po-

czątkowej fazie do projektu przystąpiło 17 podmiotów, lecz planuje się rozsze-

rzenie struktury o wszystkie podmioty należące do ZLOT. Uczestnicy planują 

wiele działań mających przyczynić się do rozwoju klastra, wśród których znala-

zły się: budowa wspólnej marki klastra, wypracowanie wspólnych ofert pakie-

towych, utworzenie strony internetowej z informacjami o wspólnych ofertach 

pakietowych i ofercie poszczególnych członków, stworzenie internetowej mapy 

Mazur Zachodnich, wypracowanie wspólnego standardu informowania o regio-

nie oraz promocję zewnętrzną marki klastra
24

. Na uwagę zasługuje fakt znacz-

nego nacisku na promocje regionu uwzględniany w dwóch ostatnich komponen-

tach. Zwraca się uwagę, że informacja turystyczna dotyczy często jedynie naj-

bliższej okolicy, a nie całego regionu, istnieje zatem konieczność jej standary-

zowania, aby turyści mogli uzyskać pełną wiedzę o Mazurach Zachodnich. 

Podkreśla się także chęć promocji regionu jako całości i destynacji turystycznej, 

a nie pojedynczych firm turystycznych. 

3.3. Klaster Turystyki Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnej 

Inicjatywa związana z utworzeniem klastra turystyki uzdrowiskowo-

rehabilitacyjnej w Gołdapi powstała w 2011 roku. Pomysłodawcą i koordynato-

rem projektu była Fundacja Pro Sanatio. Celem powstania inicjatywy była re-

alizacja działań określonych w projekcie aplikacyjnym składanym w ramach 

działania 1.1.4 RPOWM, który ma zapewnić dalszy rozwój klastra
25

. Z przy-

znanych środków planuje się zakup nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych. 

Cechą charakterystyczną struktury jest rozproszenie geograficzne podmiotów, 

co świadczy o produktowej, a nie geograficznej koncentracji klastra. Uczestnic-

                                                           
24  www.mazury-zachodnie.pl (15.03.2012). 
25  Światowa jakość leczenia w uzdrowisku, www.goldap.org.pl. (15.03.2012). 
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two w inicjatywie zadeklarowało 18 podmiotów z województwa warmińsko-

mazurskiego i podlaskiego. W jej skład wchodzą indywidualne praktyki lekar-

skie, Park Naukowo-Technologiczny Polska–Wschód, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach oraz inne jed-

nostki z terenu województwa. Klaster planuje ubiegać się o środki finansowe, 

które pozwolą uruchomić kolejne usługi medyczne i rehabilitacyjne. 

3.4. Przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska 

Pomysłodawcą utworzenia przedsiębiorstwa pod nazwą Garncarska Wio-

ska była Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA, która w 2007 roku rozpoczęła re-

alizację projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – budujemy 

nowy Lisków. Celem projektu było utworzenie innowacyjnego przedsiębiorstwa 

społecznego wzorowanego na koncepcji klastrów. Spółka, której jedynym 

udziałowcem jest wspomniana fundacja, zlokalizowana jest we wsi Krzemionka 

w powiecie nidzickim. Mimo że organizacja ta nie spełnia znamion klastra – 

spółka zatrudnia pracowników indywidualnych, a nie zrzesza podmioty gospo-

darcze, stanowi ciekawy przykład inicjatywy w branży turystycznej na obsza-

rach wiejskich. Powstała firma prowadzi działalność gospodarczą i dynamicznie 

się rozwija, zwiększając zatrudnienie i przychody ze sprzedaży produktów 

i usług. Wioska Garncarska proponuje pełną ofertę turystyczną – organizuje 

wesela, konferencje, szkolenia, dodatkowo prowadzi produkcję i sprzedaż pro-

duktów rzemieślniczych – ceramiki, wyrobów krawieckich, papierniczych czy 

tradycyjnej żywności i sama w sobie jest produktem turystycznym
26

. Projekt 

jest wspierany przez liczne jednostki otoczenia biznesu i jednostki samorządo-

we.  

Inicjatywy klastrowe na Warmii i Mazurach mają różny charakter, zasięg 

geograficzny, strukturę, cele i priorytety zadań. Część z nich koncentruje się na 

bliskości geograficznej i lokalnych walorach turystycznych regionu (inicjatywy 

z Ostródy i Elbląga) bądź na konkretnym profilu i produkcie (Gołdap). Bardzo 

specyficzną inicjatywą, która przyczyniła się do znacznej aktywizacji obszarów 

wiejskich jest Garncarska Wioska we wsi Krzemionka. Oprócz wymienionych 

przykładów inicjatyw klastrowych, w regionie powstało kilka innych, mających 

charakter projektowy, których głównym celem było pozyskanie środków unij-

                                                           
26  www.garncarskawioska.pl (15.03.2012). 
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nych, a po negatywnym rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie – zawiesiły 

działalność, co dowodzi, że nie miały one warunków koniecznych do powstania 

klastra (koncentracji wokół konkretnych walorów lub produktów lokalnych, 

wspólnego celu, odpowiedniego poziomu interakcji między podmiotami). 

Podsumowanie 

Turystyka jest szczególnym rodzajem działalności gospodarczej, stwarza-

jącym szansę rozwoju terenów wiejskich. Alternatywne dla rolnictwa zagospo-

darowanie terenów wiejskich nabiera dużego znaczenia w przypadku regionów 

typowo turystycznych, jakim jest województwo warmińsko-mazurskie. Klu-

czową rolę w rozwoju turystyki odgrywają jednostki administracji samorządo-

wej różnych szczebli. Tworząc ramowe programy rozwoju, strategie wzmoc-

nienia poszczególnych branż czy opracowując regionalne programy wsparcia, 

instytucje powinny w szczególności uwzględniać naturalne, przyrodnicze i kul-

turowe zasoby danych regionów. Zapleczem turystycznym w dużej mierze są 

obszary wiejskie, a ich prawidłowy rozwój można zapewnić przez aktywizację 

i wzrost przedsiębiorczości lokalnej.  

W regionie Warmii i Mazur turystyka jest jednym z wiodących sektorów 

gospodarczych. Władze województwa, mając świadomość znaczenia branży, 

umiejscawiają ją w priorytetowych obszarach rozwoju w regionalnych doku-

mentach strategicznych (strategia rozwoju społeczno-gospodarczego) i sekto-

rowych (strategia rozwoju turystyki). Zakładane działania uwzględniają m.in. 

opracowanie produktów turystycznych, poprawę infrastruktury, wzrost jakości 

oferty turystycznej, informację i promocję oraz współpracę na rzecz rozwoju tu-

rystyki. Duże znaczenie mają działania mające na celu tworzenie i wzmacnianie 

sieci kooperacyjnych wśród podmiotów turystycznych. Dobrym przykładem 

tworzenia i wspierania sieci współpracy są funkcjonujące na Warmii i Mazu-

rach inicjatywy klastrowe. Powstałe w ostatnim okresie struktury klastrowe są 

oddolnymi inicjatywami ich uczestników, kierowanymi przez lokalnych lide-

rów. Wykorzystując naturalne zasoby obszarów, mogą przyczynić się do wzro-

stu potencjału turystycznego terenu, na którym funkcjonują. Zadania i cele jakie 

stawiają przed sobą ich uczestnicy korespondują z działaniami wytyczonymi 

w regionalnych dokumentach strategicznych. Dotyczą one tworzenia i rozwoju 

produktów turystycznych, aktywizacji ludności i wzrostu przedsiębiorczości 

w branży turystycznej, budowy marki klastra i regionu, poprawy jakości usług 



 Klastry turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich… 191 

 

i jakości informacji turystycznej. Podkreśla się także chęć promocji całego re-

gionu jako miejsca destynacji, a nie tylko poszczególnych podmiotów – uczest-

ników struktur klastrowych. Powstałe inicjatywy w dużej mierze dotyczą obsza-

rów wiejskich. Doskonałym przykładem aktywizacji ludności wiejskiej jest 

utworzenie wzorowanego na koncepcji klastrów przedsiębiorstwa społecznego 

– Garncarska Wioska, spółki, w której działalność zaangażowała się lokalna 

społeczność oraz instytucje wspierające, tworząc podmiot stanowiący komplek-

sowy produkt turystyczny. 

Przedstawione przykłady inicjatyw klastrowych na Warmii i Mazurach po-

twierdzają możliwość rozwoju obszarów turystycznych, w opartym na dosto-

sowanym do lokalnych uwarunkowań modelu struktur klastrowych. Klastry 

wydają się być dobrym sposobem aktywizacji społeczności lokalnych, wzrostu 

przedsiębiorczości, poprawy jakości oferty turystycznej, promocji lokalnej i re-

gionalnej oferty turystycznej oraz całości regionu jako obszaru o szczególnych 

walorach turystycznych. 
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TOURISM CLUSTERS AS AN OPPORTUNITY FOR RURAL DEVELOPMENT 

– A CASE STUDY OF THE WARMIA AND MAZURY 

Summary 

Warmia and Mazury Region is characterized by a high proportion of rural 

areas.The problem is their low level of economic development and economic activity. 

An alternative way for agriculture rural development is tourism. Regional experience 

shows that creating local and regional tourism clusters is a good way to support this sec-

tor. They allow to perform tasks related to creation and development of tourism prod-

ucts, activation of the local population and the growth of entrepreneurship in the tour-
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ism, brand building of cluster and promoting of the region, improving the quality of 

service and quality of tourist information. The examples of cluster structures in the re-

gion suggest the possibility of using the cluster concept to strengthen the local economy 

in the field of tourism. 

Translated by Łukasz Menart 
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ZMIANY W POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH WEDŁUG 

DANYCH POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO Z 2002 I 2010 ROKU1 

Wprowadzenie 

Procesy przeobrażeń obszarów wiejskich zapoczątkowane po 1990 roku 

były pogłębiane w konsekwencji integracji Polski z Unią Europejską. Przemia-

ny o charakterze strukturalnym dotyczyły procesów polaryzacji gospodarstw 

rolnych pod względem struktury agrarnej, aktywności rynkowej czy wyłaniania 

się gospodarstw wysokotowarowych. Nowe zjawiska w rolnictwie wskazują na 

pojawienie się dualizmu w formach działalności rolniczej, stwarzającego dwa 

odmienne układy, wyznaczające gospodarstwom rolnym inne funkcje
2
. 

Zgodnie z ustawą z 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego, regulacje 

prawne miały służyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych. In-

tencją ustawodawcy było przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nierucho-

mości rolnych oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospo-

darstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
3
. Państwo 

wspiera poprawę struktury agrarnej, która obecnie jest jednym z podstawowych 

                                                           
1  Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
2  A. Sikorska, Przeobrażenia w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi a proces włączenia 

Polski do Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa 2007. 
3  Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 
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czynników decydujących o niższej konkurencyjności polskiego rolnictwa 

w stosunku do rolnictwa Unii Europejskiej. W Polsce, na tle UE, występuje 

niewielki udział gospodarstw średnich i większych obszarowo, przy znacznie 

większym udziale gospodarstw o małym obszarze. Przyspieszenie przemian 

w użytkowaniu gruntów wymaga większego niż dotychczas włączenia gruntów 

dzierżawionych w ramach gospodarstw wielkoobszarowych. Temu celowi słu-

żyła nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa, która zmierza do przyspieszenia procesu prywatyzacji gruntów pań-

stwowych, z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych
4
.  

1. Cel i zakres pracy 

Podstawowym celem artykułu jest badanie procesu zmniejszania się po-

wierzchni gruntów rolnych znajdujących w dyspozycji rolników. Zgodnie 

z ustawą z 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wprowadzono bar-

dzo pojemną definicję gruntów rolnych, obejmujących nie tylko użytki rolne, 

w tym grunty orne, ale wszystkie ziemie znajdujące się pod budynkami, stawa-

mi, parkami. Według ustawy grunty podlegają ochronie, która polega na ogra-

niczaniu przeznaczania jej na cele nierolnicze (nieleśne), na zapobieganiu pro-

cesom degradacji i dewastacji, na rekultywacji i zagospodarowaniu ich na cele 

rolnicze
5
.  

W artykule przedstawiono zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych w uję-

ciu retrospektywnym oraz zmiany z uwzględnieniem wyników powszechnego 

spisu rolnego 2002 i 2010 roku. Szczegółowe dane scharakteryzowano według 

województw oraz grup obszarowych gospodarstw rolnych. 

2. Sytuacja gospodarstw rolnych po wstąpieniu do Unii Europejskiej 

Proces integracji europejskiej oznaczał istotną zmianę społeczno-

ekonomicznych warunków funkcjonowania polskiego rolnictwa. Zmiany doty-

czyły zarówno sposobów wspierania rolnictwa, konieczności zniesienia barier 

                                                           
4  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 
5  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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w handlu zagranicznym, jak i pojawienie się nowych instrumentów finanso-

wych wspierających rozwój obszarów wiejskich. W ramach Wspólnej Polityki 

Rolnej zaszła konieczność odejścia od poprzedniego systemu wspierania pro-

dukcji rolniczej na korzyść systemu płatności obszarowej. Część dotychczas 

stosowanych instrumentów wsparcia została wygaszona, inne zaś uległy wyraź-

nemu ograniczeniu. Zmieniony został system interwencji na podstawowych 

rynkach rolnych, zanikły zwłaszcza dopłaty do ceny skupu zbóż i interwencji na 

rynku skupu zwierząt rzeźnych. Pozostały natomiast – na okres przejściowy – 

kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania, zwłaszcza na cele 

inwestycyjne i zakup gruntów rolnych. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej 

płatności obszarowe stały się powszechną formę wsparcia rolnictwa polskiego, 

które przyznawane były proporcjonalnie do powierzchni uprawy, niezależnie od 

rodzaju prowadzonej działalności rolniczej. Z uwagi na fakt, że płatności obsza-

rowe realizowane były po raz pierwszy wśród dziesięciu nowo przyjętych kra-

jów do Unii Europejskiej (2004 r.), zachodziła potrzeba ciągłego badania tej 

problematyki, zwłaszcza w świetle zakończenia pierwszego okresu płatności 

przypadającego na lata 2004–2006. Dopłaty obszarowe są projekcją funkcjo-

nalną, mieszczącą w sobie regulacje ekonomiczne i społeczne, które dodatkowo 

są wzmacniane płatnościami z tytułu PROW i SPO. Dopłaty były adresowane 

do wszystkich rolników, dysponujących co najmniej gospodarstwami rolnymi 

powyżej 1 ha, przy założeniu, że działka ewidencyjna nie jest mniejsza niż 0,1 

ha. Płatności nie były jednak wypłacane automatycznie z mocy ustawy, lecz 

rolnik musiał sam złożyć wniosek, wraz z odpowiednimi załącznikami. Złoże-

nie wniosku było ważną i świadomą decyzją gospodarczą, świadczącą 

o akceptacji wspólnej polityki rolnej i o spełnianiu wymagań dotyczących 

utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze zgodnie z zasadami dobrej, 

zwykłej praktyki rolniczej.  

3. Zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych w ujęciu retrospektywnym 

W dłuższym okresie notujemy znaczny spadek użytków rolnych, w tym 

także gruntów ornych. Zjawisko zmniejszania się powierzchni gruntów rolnych 

nie jest tylko specyfiką Polski, lecz tendencją światową odzwierciedlającą waż-

ne przemiany związane z industrializacją, urbanizacją, a współcześnie w kraju, 

powiązane z wieloma projektami infrastrukturalnymi. Nie zawsze mamy świa-
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domość skali zjawiska, występującego w użytkowaniu ziemi w dłuższym cza-

sie. Według danych spisów rolnych przeprowadzanych w naszym kraju, między 

1950 a 2010 rokiem, spadek użytków rolnych wyniósł 24,1%, zaś gruntów rol-

nych 33,9%. Po raz pierwszy użytki rolne stanowią mniej niż 50% powierzchni 

kraju (49,7%) i należy spodziewać się dalszego spadku w najbliższych latach. 

Tymczasem w omawianych latach wzrosła liczba ludności kraju, z 26 mln osób 

w 1950 roku do 38 mln osób w 2010 roku, co oznacza, że ilość ziemi przypada-

jącej na jednego mieszkańca uległa znacznemu zmniejszeniu i ma związek 

z kwestią wyżywienia ludności. Obecnie na jednego mieszkańca przypada 0,5 

ha użytków rolnych. 

Tabela 1  

Zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych (w tys. ha) 

Rok 
Powierzchnia ogólna 

kraju w tys. ha 

Użytki rolne 

w tys. ha 

Stosunek do 

pow. kraju (%) 

Grunty orne 

w tys. ha 

Procent w sto-

sunku do UR 

1946 31 267,7 20 440,2 65,4 15 985,7 78,2 

1950 31 267,7 20 440,2 65,4 15 985,7 78,2 

1960 31 267,7 19 550,2 62,5 15 961,1 81,6 

1970 31 267,7 19 570,0 62,6 15 067,7 80,0 

1980 31 268,5 19 101,8 61,8 14 820,7 77,6 

1990 31 268,5 18 783,8 60,1 14 342,5 76,4 

1996 31 268,5 17 881,8 57,2 13 764,8 76,9 

2002 31 268,5 16 899,3 54,0 13 066,5 77,3 

2004 31 268,5 16 327,4 52,2 12 684,6 76,2 

2006 31 268,5 15 957,3 51,0 12 449,3 78,0 

2010 31 268,5 15 534,0 49,7 10 565,0 68,0 

Źródło: dane GUS. 

Powierzchnię kraju – poza gruntami rolnymi – zajmują przede wszystkim 

lasy, których powierzchnia wzrosła także dzięki programowi zalesianie gruntów 

rolnych (30,1%), wody (2,0%), tereny komunikacyjne i drogowe (2,8%), osie-

dlowe (1,8%) i inne obszary (użytki kopalne, nieużytki). 
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4. Procesy polaryzacji w użytkowaniu gruntów rolnych między 1990 

a 2011 rokiem 

W przeszłości spisy rolne odbywały się systematycznie co 10 lat. Proces 

ten został zmieniony w 1996 roku, kiedy to przyspieszono przeprowadzenie spi-

su rolnego o 4 lata, chcąc poznać zmiany w rolnictwie polskim pod wpływem 

nowych zjawisk, jakie wywołała ogólna transformacja ustrojowa kraju. Rolnic-

two nie było już sterowane centralnie, lecz przeszło na tory gospodarki rynko-

wej. Kolejny spis rolny (2002 r.) został przeprowadzony w okresie przedakce-

syjnym, przez dziesięć krajów aspirujących do Unii Europejskiej. Do spisu rol-

nego w 2010 roku zostały zobligowane wszystkie kraje członkowskie Wspólno-

ty (UE-27), zaś zebrane dane miały pozwolić na analizę zmian rolnictwa przed 

i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw 

w innych państwach członkowskich. Ponadto miały dostarczyć szczegółowych 

informacji o jednostkach funkcjonujących w rolnictwie, sytuacji społeczno-

demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonych metodach pro-

dukcji rolniczej. 

W 1991 roku na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rol-

nymi Skarbu Państwa dokonano restrukturyzacji byłych PGR, w wyniku czego 

do zasobu Państwa przeszło około 4,7 mln ha użytków rolnych, liczonych łącz-

nie z ziemiami Państwowego Funduszu Ziemi (260 tys. ha). Po raz pierwszy po 

II wojnie światowej pojawił się nowy czynnik produkcji w postaci ziemi, który 

zaadresowany została do wszystkich kategorii rolników. Zgodnie z ustawą po-

jawiło się kilka sposobów zagospodarowania nieruchomości, w tym sprzedaż 

gruntów, przekazanie mienia w dzierżawę lub nieodpłatne udostępnienie, lecz 

ustawa nie wyznaczała ani priorytetów postępowania, ani kierunków restruktu-

ryzacji. Możliwości przeobrażeń strukturalnych były zróżnicowane regionalnie, 

przy czym wyznaczone zostały one faktem znacznego nasilenia występowania 

państwowych gospodarstw rolnych na ziemiach północno-zachodnich. Tak więc 

regiony południowo-wschodnie, odczuwające największy głód ziemi, z nielicz-

nymi wyjątkami, nie mogły skorzystać na restrukturyzacji PGR
6
. 

Bilans poczynań AWRSP a potem prac kontynuowanych przez Agencję 

Nieruchomości Rolnej w latach 1992–2008 w zakresie zagospodarowania mie-

                                                           
6  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Pań-

stwa. 
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nia Skarbu Państwa przedstawiał się następująco: 2,0 mln ha ziemi (43,8%) 

sprzedano, co w stosunku do 13,4 mln ha będących w użytkowaniu rolników 

indywidualnych stanowiło 14,2%. Niezależnie od sprzedaży, Agencja przekaza-

ła uprawnionym przedmiotom 481,1 tys. ha. Ogółem, w wyniku sprzedaży oraz 

nieodpłatnego przekazania uprawnionym podmiotom, a także pozostałego trwa-

łego rozdysponowania, z zasobu ubyło 2,4 mln ha, czyli 49,9% powierzchni 

przejętych nieruchomości. W Zasobie Skarbu Państwa nadal znajdowało się 2,4 

mln ha, z czego 1,8 mln ha (75%) znajdowało się w dzierżawie, użytkowanych 

przez 122 tys. dzierżawców. Zjawisko dzierżawy dużych połaci ziemi zapo-

czątkowało proces powstawania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Po-

zostałe grunty nieodpłatnie przekazano w użytkowanie różnym podmiotom go-

spodarczym a część pozostawiono w gestii państwa jako gospodarstwa o szcze-

gólnym znaczeniu, np. gospodarstwa doświadczalne, hodowlane, naukowe 

a także w przyszłości przeznaczone na budowę dróg i autostrad
7
. 

Tabela 2  

Liczba zawartych umów i powierzchnia gruntów sprzedanych z zasobu WRSP w latach 

1992–2010 (w ha) 

Grupy obszarowe 

w ha 

Liczba zawar-

tych umów 
% 

Powierzchnia sprzedanych 

gruntów (w ha) 
% 

Średnio ha na 

1 umowę 

Do 1 ha 108 684 45,5 46 535 2,3 0,4 

1–2 38 323 16,1 54 585 2,7 1,4 

2–5 36 534 15,3 116 036 5,8 3,2 

5–10 19 831 8,3 140 666 7,1 7,1 

10–20 14 988 6,3 211 244 10,6 14,1 

20–50 15 719 6,6 518 975 26,0 33,0 

50–100 2105 0,9 148 277 7,4 70,4 

100–500 2163 0,9 520 627 26,1 240,7 

500–1000 277 0,1 178 286 8,9 643,6 

1000 i więcej ha 37 0,0 60 639 3,1 1638,9 

Razem 238 661 100,0 1 995 870 100,0 8,4 

Źródło: Raport z działalności ANR, Agencja Nieruchomości Rolnej, Warszawa 2010. 

Pod względem liczebnym, najwięcej umów dotyczyło sprzedaży małych 

działek (45,5%), lecz pod względem obszarowym stanowiły one zaledwie 2,3% 

                                                           
7  Uzasadnienie do ustawy zmieniającej ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa 2011 r. 
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sprzedanych gruntów. Na drugim biegunie znalazły się gospodarstwa duże jak 

na polskie warunki (100–500 ha) bądź bardzo duże (500 i więcej ha), które 

łącznie kupiły od Agencji 38,1% wszystkich wystawionych do sprzedaży grun-

tów. 

Z uwagi na fakt, że ANR dysponuje 11 oddziałami terenowymi i 5 filiami, 

zaś OT w Rzeszowie swoim zasięgiem obejmuje terytorium woj. podkarpackie-

go i świętokrzyskiego, Agencja nie prowadzi statystyki dla poszczególnych wo-

jewództw, lecz w układzie oddziałów terenowych. Wobec tego nie można usta-

lić wpływu nieruchomości pochodzących z Zasobów Skarbu Państwa na prze-

miany agrarne w układzie poszczególnych województw. Drugą bardzo ważną 

kategorią strukturalną były gospodarstwa dzierżawione przez podmioty prywat-

ne i osoby prawne. Dzierżawy były zawierane na określony czas, a w świetle 

nowych przepisów prawnych, dzierżawcy muszą zadeklarować swoje dalsze lo-

sy.  

5. Kierunki ewolucji zasobów ziemi rolniczej między spisami rolnymi 

2002 i 2010 roku 

Badanie procesu przemieszczenia użytków rolnych przeprowadzono 

w dwóch układach. W pierwszym wariancie analizowano przeobrażenia, jakie 

zaszły między dwoma spisami rolnymi w skali kraju, według grup obszaro-

wych. W drugim ujęciu analizowano zmiany w układzie poszczególnych woje-

wództw. 

W skali kraju powierzchnia użytków rolnych spadła z 16,3 mln ha w 2002 

roku do 15,2 mln ha w 2010 roku (o 6,3%). Ogólnie, spadki dotyczyły na ogół 

wszystkich gospodarstw rolnych, liczących od 1 ha do 30 ha. Największe spad-

ki dotknęły jednak gospodarstw małych 1–2 ha (o 27,2%) oraz średnich 7–10 ha 

(o 16,4%). Natomiast gospodarstwa towarowe (20–30 ha) straciły najmniej 

ziemi (3,8%). Wyraźny przyrost ziemi zanotowano w gospodarstwach dużych 

(30–50 ha) oraz bardzo dużych (50 i więcej ha). W sumie w grupach obszaro-

wych liczących od 1 ha do 30 ha ubyło 2756,5 tys. ha użytków rolnych. Z kolei 

w grupach obszarowych 30–50 i więcej ha przybyło 737,3 tys. ha, co stanowi 

26,7% ubytków. Bilans strat ziemi należy rozpatrywać w kontekście zmian 

w jednostkach liczących do 1 ha, z których ziemia przechodziła do gospodarstw 

większych obszarowo.  
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Tabela 3  

Powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych według grup obszarowych (w ha) 

Grupy obszarowe gospo-

darstw rolnych w ha 
2002 2010 

Różnica 

2010/2002 w ha 

Różnica 

2010/2002 (%) 

1–2 889 194 647 231 –241 963 72,8 

2–3 824 823 710 074 –114 749 86,1 

3–4 809 163 698 777 –110 386 86,3 

4–5 790 956 669 522 –121 434 84,6 

5–7 1487 241 1249 223 –238 018 84,0 

7–10 1993 425 1665 677 –327 748 83,6 

10–15 2471 941 2088 161 –383 780 84,5 

15–20 1593 845 1431 688 –162 157 89,8 

20–30 1685 341 1622 111 –63 230 96,2 

30–50 1267 816 1453 296 +185 480 114,6 

50 i więcej 2 449 130 3 000 925 +551 795 122,5 

Kraj 16 262 875 15 236 685 0,0 93,7 

Źródło:  dane z powszechnych spisów rolnych z 2002 i 2010 r. 

Zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych należy łączyć ze zmniejszeniem 

o 262 tys. liczby gospodarstw rolnych poniżej 1 ha użytków rolnych. Gospodar-

stwa te wygasiły swoją produkcję, która na ogół miała charakter związany 

z samozaopatrzeniem, nie wpływającym na rynki towarowe. 

6. Charakterystyka użytkowania gruntów rolnych w układzie woje-

wództw 

Rolnictwo polskie charakteryzuje się ciągłymi zmianami zachodzącymi 

zarówno w strukturach własnościowych, jak i kierunkach użytkowania ziemi. 

W celach badawczych zagregowano niektóre grupy gospodarstw (1–5 ha, 5–10 

ha), aby uzyskać większą przejrzystość pozwalającą na poprawną analizę uzy-

skanych wyników.  
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Tabela 4  

Zmiany w użytkowaniu gruntów rolnych według grup obszarowych (w ha) 

Województwo Rok 1–5 ha 5–10 ha 10–30 ha 30–50 ha 
50 i wię-

cej ha 
Ogółem 

Dolnośląskie 2002 107 689 120 195 225 759 74 083 487 900 1 015 626 

 2010 90 812 104 809 201 469 83 974 299 931 780 995 

%  84,3 87,2 89,2 113,3 61,5 76,9 

Kujawsko-pomorskie 2002 66 803 141 861 446 143 136 492 300 510 1 091 809 

 2010 69 504 137 777 470 820 159 369 236 371 1 073 841 

%  104,0 97,1 105,5 116,8 78,6 98,3 

Lubelskie 2002 316 177 453 716 528 629 76 018 164 465 1 539 005 

 2010 351 244 438 005 517 553 108 836 143 290 1 558 928 

%  111,1 96,5 97,9 143,2 87,1 101,3 

Lubuskie 2002 41 989 35 123 84 570 31 062 278 044 470 788 

 2010 33 628 33 969 81 500 35 541 170 823 355 461 

%  80,1 96,7 96,4 114,4 61,3 75,5 

Łódzkie 2002 216 105 360 405 439 840 45 201 66 573 1 128 124 

 2010 224 011 337 019 418 507 63 238 64 247 1 107 022 

%  103,6 93,5 95,1 139,9 96,5 98,1 

Małopolskie 2002 428 504 171 313 68 001 7914 41 774 717 506 

 2010 416 503 157 487 81 561 14 263 66 183 735 997 

%  97,2 91,9 119,9 180,2 158,4 102,6 

Mazowieckie 2002 369 816 583 124 926 372 137 824 199 678 2 216 814 

 2010 381 016 572 223 919 702 180 479 198 258 2 251 678 

%  103,0 98,1 99,3 130,9 99,3 101,6 

Opolskie 2002 53 258 58 255 131 867 47 220 256 618 547 218 

 2010 37 293 45 757 118 011 58 261 128 049 387 371 

%  70,0 78,5 89,5 123,4 49,9 70,8 

Podkarpackie 2002 393 242 182 588 65 674 10 468 105 819 757 791 

        

 2010 352 010 152 236 86 899 22 846 86 612 700 603 

%  89,5 83,4 132,3 218,3 81,9 92,4 

Podlaskie 2002 80 486 182 175 636 377 130 895 112 171 1 142 104 

 2010 98 521 204 697 645 503 163 573 135 632 1 247 926 

%  122,4 112,4 101,4 125,0 120,9 109,3 

Pomorskie 2002 53 908 79 100 253 789 85 251 388 948 860 996 

 2010 53 021 88 019 255 849 89 045 230 259 716 193 

%  98,3 111,3 100,8 104,4 59,2 83,2 

Śląskie 2002 193 407 94 781 82 462 18 887 99 636 489 173 

 2010 134 816 74 314 81 811 27 064 77 301 395 306 

%  69,7 78,4 99,2 143,3 77,6 80,8 

Świętokrzyskie 2002 219 321 217 278 131 400 13 280 27 697 608 976 

 2010 222 767 193 632 143 371 21 237 31 398 612 405 

%  101,6 89,1 109,1 159,9 113,4 100,6 

Warmińsko-mazurskie 2002 42 058 58 945 336 314 137 343 543 520 1 118 180 

 2010 42 530 66 206 312 293 148 586 387 086 956 701 

%  101,1 11,3 92,8 106,0 71,2 85,6 
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Województwo Rok 1–5 ha 5–10 ha 10–30 ha 30–50 ha 
50 i wię-

cej ha 
Ogółem 

Wielkopolskie 2002 136 272 243 591 672 014 159 642 584 328 1 795 847 

 2010 146 155 251 957 654 948 199 153 363 699 1 615 912 

%  107,2 103,4 97,5 124,7 62,2 90,0 

Zachodniopomorskie 2002 45 416 49 163 168 049 69 869 669 984 1 002 481 

 2010 39 655 45 437 144 411 76 519 365 882 671 904 

%  87,3 92,4 85,9 109,5 54,6 67,0 

Razem 2002 2 764 533 3 031 613 5 197 488 1 181 449 4 327 667 16 502 750 

 2010 2 725 604 2 914 900 5 141 960 1 453 296 3 000 925 15 236 685 

%  98,6 96,1 98,9 123,0 69,3 92,3 

Źródło: dane z powszechnych spisów rolnych z 2002 i 2010 r. 

Spośród 16 badanych województw, obejmujących gospodarstwa rolne po-

wyżej 1 ha, w 11 zanotowano spadek użytków rolnych według grup obszaro-

wych, natomiast w pięciu – nieznaczny wzrost. Dotyczyło to przede wszystkim 

woj. lubelskiego (wzrost o 1,3%), małopolskiego (2,6%), mazowieckiego 

(1,6%), podlaskiego (9,3%) i świętokrzyskiego (0,6%). W każdej grupie obsza-

rowej zaobserwowano odmienne tendencje regulacyjne, które są wyrazem dy-

namiki procesów koncentracji i dekoncentracji gruntów oraz polaryzacji gospo-

darstw rolnych. Wśród gospodarstw rolnych zgrupowanych w przedziale wiel-

kościowym 1–5 ha, w ośmiu województwach zanotowano wzrost powierzchni 

użytków rolnych, w tym najwięcej w woj. podlaskim (22,4%). Oznacza to, że 

nie wszystkie gospodarstwa małorolne miały tendencje do zmniejszania swoich 

obszarów oraz, że dane przedstawione w skali kraju nie znajdują potwierdzenia 

na poziomie województw. W grupie gospodarstw poniżej średnich (5–10 ha), 

które nie są jednostkami samowystarczalnymi, uzyskane produkty przeznaczają 

w części na własne potrzeby. Wzrost powierzchni użytków rolnych zanotowano 

w czterech województwach, a mianowicie w woj. podlaskim (12,4%), pomor-

skim (11,3%), warmińsko-mazurskim (12,3%) i woj. wielkopolskim (3,4%).  

Największy i najbardziej widoczny wzrost powierzchni użytków rolnych 

wystąpił w grupie gospodarstw rolnych liczących 30–50 ha, przy czym 

w województwie podkarpackim wystąpiło zjawisko nawet podwojenia po-

wierzchni użytków rolnych, będących w dyspozycji grupy rolników. Duży 

a przy tym ponadprzeciętny wzrost (23,0% w skali kraju) uzyskano w woj. ma-

łopolskim (80,2%), świętokrzyskim (59,9%) oraz woj. śląskim (43,3%). Do 

nowych zjawisk dotyczących powierzchni użytków rolnych według grup obsza-

rowych w stosunku do spisu rolnego z 2002 roku należy zaliczyć wyraźny spa-
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dek powierzchni gospodarstwach dużych i bardzo dużych, liczących 50 i więcej 

ha użytków rolnych.  

Tak więc między 2002 a 2010 rokiem objętych spisem rolnym wyłoniła się 

nowa grupa użytkowników gospodarstw rolnych (30–50 ha), którą można na-

zwą grupą rolników dążących do intensyfikacji rolnictwa, zorientowanych ryn-

kowo, u których występuje deficyt podstawowego czynnika produkcji w postaci 

ziemi. Korzystając z dopłat bezpośrednich i wsparcia finansowego w ramach 

działań PROW, gospodarstwa te wzbogaciły się o nowe środki produkcji, ma-

szyny i urządzenia, które jednak nie były w pełni wykorzystane. W tym przy-

padku relacje czynników produkcji zostały zachwiane, ze szkodą dla kosztów 

produkcji. Nowym zjawiskiem był również spadek powierzchni użytków rol-

nych będących w użytkowaniu rolników, których gospodarstwa liczyły 50 

i więcej ha, jako pochodna ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która okre-

ślała maksymalną wielkość gospodarstwa rolnego na poziomie 300 ha. 

Tabela 5  

Porównanie liczby gospodarstw rolnych do powierzchni użytków rolnych (2010 r.) 

Grupy obsza-

rowe w ha 

Liczba gospo-

darstw rolnych 
% 

Powierzchnia 

gospodarstw 

rolnych w tys. 

ha 

% 

Średnia wielkość 

jednego gospodar-

stwa rolnego 

1–5  861 792 55,2 2725,6 17,9 3,2 

5–10  351 741 22,5 2914,9 19,2 8,3 

10–30  285 926 18,3 5142,0 33,7 18,0 

30–50  35 996 2,3 1453,3 9,6 40,4 

50 i więcej ha 27 150 1,7 3000,9 19,6 110,5 

Razem 1 562 605 100,0 15 236,7 100,0 9,7 

Źródło: Użytkowanie gruntów, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011. 

Z punktu widzenia procesu koncentracji ziemi i tworzenia gospodarstw 

wysokotowarowych interesujące są dwie ostatnie grupy gospodarstw rolnych. 

Pod względem ilościowym są to małoliczebne grupy, obejmujące zaledwie 

4,0% ogółu jednostek produkcyjnych, lecz gospodarujące na powierzchni 

29,2% użytków rolnych. Średnia ich wielkość natomiast w pierwszym przypad-

ku wynosiła 40,4 ha oraz 110,5 ha w gospodarstwach wielkoobszarowych. 
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Podsumowanie 

Przemiany w powierzchni użytkowania gruntów rolnych wskazują na zło-

żoność a jednocześnie różnorodność czynników, oddziałujących na skalę i tem-

po przeobrażeń zachodzących w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych. Pro-

cesy koncentracji i dekoncentracji ziemi pokazują na wyłanianie nowych zadań 

oraz funkcji, które właściciele gruntów przypisują posiadanym nieruchomo-

ściom rolnym. Narastanie konkurencyjności na rynku produktów rolnych przy-

czyniło się z jednej strony do umocnienia pozycji gospodarstw najlepszych, wy-

sokotowarowych, z drugiej zaś spowodowało pogłębienie występowania jedno-

stek nietowarowych
8
. 

O dłuższego czasu występuje niekorzystne zjawisko zmniejszania po-

wierzchni użytków rolnych, mogących wpływać negatywnie na procesy spro-

stania konkurencyjności rolnictwa w ramach UE, w skrajnym przypadku może 

powstać problem z wyżywieniem narodu. Dodatkowym czynnikiem kurczenia 

się podaży żywności, jest przestrzeganie zasad ochrony środowiska, co skutkuje 

powstawaniem gospodarstw ekologicznych, stosujących mniej intensywne me-

tody produkcji. Tendencje spadkowe nie zostały zahamowane, mimo ukazania 

się ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (1995 r.). W okresie między 

spisami rolnymi (2002–2010) zanotowano dalszy spadek użytków rolnych 

(o 1,3 mln ha). 

Występujące w Polsce użytki rolne nie należą do gruntów o najwyższej ja-

kości, co powoduje, że ponad połowa  ich właścicieli korzysta z działania 

PROW, polegającego na wspieraniu działalności rolniczej o niekorzystnych wa-

runkach gospodarowania (ONW). Działanie to powoduje utrzymanie produkcji 

rolniczej na terenach, które mają trudności ze względu na niekorzystne warunki 

naturalne. Dopłaty kompensują utrudnienia w gospodarstwach położonych poza 

granicami ONW.  
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CHANGES IN AREA OF ARABLE LAND ACCORDING TO COMMON 

AGRICULTURAL INDEX IN 2002 AND 2010 

Summary 

There were analyzed changes in arable land area according to Common Agricul-

tural Index in 2002 and 2010 in the paper. In years 1950–2012 the decrease of number 

of arable land was 24,1% and all agricultural land – 33,9% The decreasing tendencies 

were not stopped despite of publishing of new legal act about protection of agrarian land 

and forests (1995). In the period between agricultural indexes (2002–2010) there were 

observed next decrease of arable land of 1,3 mln ha. In analyzed size groups of agricul-

tural farms the biggest decrease of area was observed in small and medium size farms. 

Big farms (30–50 ha) and very big ones (50 ha and more) succeeded the most in the 

process of consolidation. That occurrence must be estimated positively as the one which 

will direct further vectors of agrarian changes. 

Translated by Bartosz Mickiewicz 
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I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

OCHRONA PRZYRODNICZĄ W POLSCE 

Wprowadzenie 

Zmiany systemowe i strukturalne polskiej gospodarki zapoczątkowane na 

przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku doprowadziły 

do dynamicznego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor 

ten spełnia bardzo ważne funkcje, wpływając zarówno na sferę gospodarczą, jak 

i społeczną Polski.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia małej i średniej przedsię-

biorczości oraz dalsze perspektywy jej rozwoju, stanowić ona może szansę 

zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz skutecznego konkurowania polskiej go-

spodarki na rynku europejskim, a w obliczu globalizacji – na rynkach świato-

wych. Małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na swojej drodze liczne ba-

riery, które doprowadzają do ograniczenia dalszego rozwoju, a niekiedy do ich 

upadku. 

Celem artykułu jest wskazanie relacji między działalnością gospodarczą 

a środowiskiem naturalnym oraz ograniczeń rozwojowych MSP jakie mogą 

wynikać z partnerstwa sektora biznesu i ochrony przyrody. 
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1. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę nad dużymi fir-

mami m.in. w sytuacjach: sprawnej i szybkiej reakcji na zmieniające się otocze-

nie, łatwego wchodzenia w określone kooperacyjne układy przez szybkie two-

rzenie nowych miejsc pracy, otwarcia na wykorzystanie innowacji, które mogą 

być łatwiej weryfikowane przez rynkowe potrzeby, przedsiębiorczego wykorzy-

stania różnych szans i okazji rynkowych, sprawnego przepływu informacji we-

wnątrz przedsiębiorstwa, działalności opartej przede wszystkim na zaspokajaniu 

konkretnych potrzeb występujących na lokalnym rynku, wyższej konkurencyj-

ności
1
.  

Na koniec 2010 roku, w systemie REGON zarejestrowanych było 

3 904 958 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących in-

dywidualne gospodarstwa w rolnictwie). Z zarejestrowanych podmiotów około 

120,2 tys. należało do sektora publicznego (o 3,2% mniej niż w roku 2009), zaś 

3 784 783 tys. do sektora prywatnego (spadek liczby podmiotów o 0,5%). Za-

obserwowano wzrost liczby spółek handlowych oraz fundacji, spadek zaś liczby 

zarejestrowanych spółek cywilnych, osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą, spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych (tab. 1). 

Tabela 1 

Liczba MSP zarejestrowanych w rejestrze REGON wg wybranych sekcji PKD  

Wyszczególnienie 

2005 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

Ogółem 
Sektory 

Publiczny Prywatny 

Ogółem, w tym: 3 610 929 3 680 893 3 752 293 3 737 789 3 904 958 120 175 3 784 783 

przemysł 381 741 379 650 377 332 371 391 377 829 2884 377 829 

budownictwo 357 810 392 646 424 824 428 660 466 942 622 466 320 

handel i naprawy 1 184 944 1 149 433 1 136 011 1 096 832 1 100 188 386 1 099 802 

transport, gosp. 

magazynowana 

i łączność 

261 284 263 188 268 924 268 444 264 992 493 264 499 

Źródło: zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do reje-

stru REGON 2010 r., GUS, 2005–2010. 

                                                           
1  D. Zuzek, Polityka gospodarcza wobec małych i średnich przedsiębiorstw a rozwój obsza-

rów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (3), 2009. 
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Według danych GUS, spośród 4,1 mln firm zarejestrowanych w rejestrze 

REGON, w Polsce funkcjonuje około 1,67 mln przedsiębiorstw aktywnych 

(1,53 mln według Eurostat). Daje to Polsce pod tym względem pozycję szóstej 

gospodarki w UE (jeszcze w 2000 r. pod względem liczby firm znajdowaliśmy 

się na piątym miejscu przed Wielką Brytanią), z łączną liczbą firm wynoszącą 

prawie 21 mln. Według danych Eurostatu, najliczniejsze pod względem liczby 

przedsiębiorstw są Włochy, w których liczba firm (3,92 mln) była ponad 2,5 ra-

zy większa niż w Polsce. Zbliżone do naszego kraju liczeby przedsiębiorstw 

występują w Niemczech (1,8 mln) i Wielkiej Brytanii (1,7 mln). Znacznie 

mniejszą liczbą firm cechują się gospodarki naszego regionu – największe pod 

tym względem Rumunia i Czechy (odpowiednio 216 tys. i 214 tys. firm) są 

siedmiokrotnie mniejsze. Przeważającą większość przedsiębiorstw w UE sta-

nowią mikro, małe i średnie firmy (99,8%). Identyczna sytuacja jest w Polsce, 

gdzie z 1,67 mln firm, podmioty sektora MSP stanowią zdecydowaną więk-

szość (99,8%), przy czym w Polsce sektor ten w większym stopniu niż w UE 

jest zdominowany przez mikrofirmy, których udział w całkowitej liczbie przed-

siębiorstw (96%) przewyższa średnią europejską (91,8%). Udział małych firm 

w liczbie MSP w Polsce (2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla 

UE-27 (6,9%). Pomimo tego średnioterminowe trendy pokazują, że struktura 

firm w Polsce, choć powoli, zmierza w kierunku podobnej do UE – spada udział 

mikrofirm, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw. Tempo tych 

przemian wskazuje, że największe problemy ze wzrostem i przekształceniem się 

w małe podmioty mają mikroprzedsiębiorstwa
2
. 

Zarówno w 2008, jak i 2009 roku największy roczny wzrost zanotowały 

małe firmy (odpowiednio 3,4% i 3,3%), co może oznaczać znaczące przyspie-

szenie wzrostu liczby firm w porównaniu z całym okresem 2003–2007, kiedy 

wzrost średnioroczny wyniósł 2,5%. W 2008 roku szybko wzrastała jeszcze 

liczba firm średnich (o 3,2% w porównaniu z 2007 r.), jednak ich dynamika 

znacząco wyhamowała w kolejnym roku (wzrost jedynie o 1,4%)
3
. 

Pomimo najszybszego w 2008 roku wzrostu liczby małych przedsię-

biorstw na tle wszystkich jednostek, zdecydowanie największy wpływ na 

wzrost liczby przedsiębiorstw ogółem w tym okresie miał przyrost liczby mi-

kroprzedsiębiorstw (87,5% udział we wzroście). Wpływ wzrostu liczby przed-

                                                           
2  Eurostat 2010. 
3  Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, 

2010, PARP, Warszawa. 



210 Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz 

 

siębiorstw małych na liczbę przedsiębiorstw ogółem był znacznie mniejszy 

(udział we wzroście 11,5%). Przyrost liczby średnich przedsiębiorstw miał już 

śladowy wpływ na tę wielkość (1,0%). 

Odnosząc się do tempa zmian udziału poszczególnych grup przedsię-

biorstw we wzroście liczby przedsiębiorstw ogółem w latach 2003–2008, należy 

zauważyć, że najszybszy trend wzrostowy zanotowano wśród małych przedsię-

biorstw pomimo jednorocznego załamania w 2007 roku. Średnioroczny wzrost 

udziału małych firm w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wyniósł, w analizowa-

nym okresie, ponad 0,01 p.p. W samym tylko 2008 roku jednak wzrost udziału 

małych przedsiębiorstw wyniósł aż o 0,41 p.p. W przypadku przedsiębiorstw 

średnich i dużych zaobserwowano w okresie 2003–2008 niewielkie, lecz utrzy-

mujące się w czasie trendy wzrostowe udziału tych grup w całkowitym wzro-

ście przedsiębiorstw. Spadek zanotowano jedynie w przypadku mikroprzedsię-

biorstw.  

Najwięcej podmiotów sektora przedsiębiorstw prowadziło działalność 

w sferze usług – handel i naprawy (32% wszystkich przedsiębiorców). Pozosta-

łe rodzaje działalności gospodarczej były wyraźnie mniej licznie reprezentowa-

ne. Na drugim miejscu pod względem udziału w liczbie przedsiębiorstw ogó-

łem, uplasowała się – obsługa nieruchomości i firm (16%), następnie budownic-

two (12%) oraz przemysł (11%). Udział pozostałych sekcji nie był statystycznie 

znaczący. Jeśli chodzi o tempo wzrostu liczby przedsiębiorstw w poszczegól-

nych sferach, to najszybciej rozwijały się ochrona zdrowia (wzrost liczby 

przedsiębiorstw o 12,8% w porównaniu z 2009 r.), budownictwo (12,5%) i po-

została działalność usługowa (11,6%).  
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Rys. 1. Struktura przedsiębiorstw wg sekcji PKD w 2010 roku 

Źródło: opracowanie własne. 

Dane za 2010 rok dotyczące liczby przedsiębiorstw wskazują na utrzyma-

nie się tendencji wzrostowej z lat wcześniejszych – w tym roku wzrost liczby 

przedsiębiorstw osiągnął wartość 7%. W 2010 roku tempo przyrostu liczby 

przedsiębiorstw było największe w przypadku małych przedsiębiorstw (8,0% 

w porównaniu z 2009 r.). Nieznacznie niższą dynamikę wzrostu w tej kategorii 

odnotowano w przypadku firm średnich (o 6,5%). Jedynie w grupie dużych 

przedsiębiorstw zanotowano spadek liczby przedsiębiorstw – wyniósł on 5,0% 

w relacji do 2009 roku 

2. Relacje między działalnością gospodarczą a środowiskiem naturalnym  

Aspekty ekologiczne stanowią niezwykle ważny czynnik procesu wzrostu 

i rozwoju społeczno-gospodarczego. Coraz większym problemem stają się ne-

gatywne, zewnętrzne skutki działań gospodarczych, między innymi rosnące na-

kłady na ochronę środowiska, niezbędne w sytuacji jego postępującej degrada-
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cji
4
. Efektywność typowo stosowanych środków zapobiegawczych i ochron-

nych jest niewystarczająca. Ochrona środowiska naturalnego niszczonego 

wskutek rozwoju cywilizacji przemysłowej jest niezbędna. Pociąga ona za sobą 

określone koszty społeczne, ponieważ ogranicza możliwości wzrostu dobroby-

tu, co niekorzystnie wpływa na poziom i jakość życia ludności. Wynika to mię-

dzy innymi z faktu, że poważną część środków wypracowanych w postaci do-

chodu narodowego przeznacza się na przedsięwzięcia niezbędne dla ochrony 

zagrożonego środowiska naturalnego lub dla odtworzenia tych elementów, któ-

re już uległy degradacji
5
. 

Problemy z zachowaniem odpowiedniego stanu środowiska naturalnego są 

tym większe, im większa jest liczba ludności, poziom konsumpcji na jednego 

mieszkańca oraz im bardziej stosowane technologie przyczyniają się do zanie-

czyszczania środowiska. Procesy rozwoju ekonomicznego nastawione jedynie 

na ilościowe zwiększenie produkcji – i co za tym idzie konsumpcji – spowodo-

wały stan groźnego naruszenia równowagi ekologicznej i wzrost strat społecz-

nych w postaci zanieczyszczenia środowiska, zatrucia wód i powietrza
6
. Szero-

ko rozpowszechnione przekonanie, że ludzka działalność gospodarcza może bez 

ograniczeń czerpać ze środowiska zwrotnie oddając jedynie odpady, musi ulec 

krytycznej weryfikacji i radykalnej zmianie uwzględniającej rzeczywisty stan 

środowiska naturalnego. Środowisko naturalne jest obecnie w stanie kryzyso-

wym, czego objawem jest m.in. zanikanie warunków biologicznej samoregula-

cji. W większości przypadków produkty odpadowe nie zanikają całkowicie i nie 

zachowują się neutralnie, ale wpływają ujemnie na środowisko, a także na dal-

szą działalność gospodarczą i społeczną człowieka oraz na jego szeroko pojętą 

jakość życia.  

                                                           
4  E. Symonides, Degradacja środowiska przyrodniczego, w: Wiek wielkich przemian, red. 

M. Dobroczyński, A. Jasińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 31–51; A. Symo-

nowicz, Bilans strat powstałych wskutek degradacji środowiska, synteza problemu badawczego 

04.10.13. Podstawy społecznoekonomiczne ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, 

SGPiS, Warszawa 2001. 
5  Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, red. A. Chmielak, Politechnika Bia-

łostocka, Białystok 2000, s. 25–70; J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce naro-

dowej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999, s. 183–245; T. Żylicz, Ekonomia wobec 

zagadnień środowiska przyrodniczego. Elementy teorii oraz implikacje praktyczne, PWN, War-

szawa 1989, s. 35–70. 
6  A. Pawłowski, L. Pawłowski, 2008, Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, 

część 1: Środowisko a zrównoważony rozwój, w: Problemy Ekorozwoju/Problems of Sustainable 

Development, vol. 3, nr 1, s. 53–55. 
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Polskie przedsiębiorstwa najczęściej postrzegają ochronę środowiska jako 

dodatkowe koszty i obciążenia biurokratyczne, a nie jako szansę dla rozwoju 

firmy. Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

wartość przemysłu środowiskowego w Polsce szacowana jest na ok. 4 mld euro, 

co stanowi ok. 0,7% wartości przemysłu środowiskowego UE, który jest obec-

nie najszybciej rozwijającą się gałęzią gospodarki europejskiej, również pod 

względem innowacji technologicznych. Polski przemysł środowiskowy zatrud-

nia ok. 200 tys. osób, ale jego potencjał jest dużo większy. 

W Polsce kwestie związane z ochroną środowiska nadal postrzegane są 

głównie przez pryzmat coraz bardziej skomplikowanych przepisów i wynikają-

cych z nich obowiązków dla przedsiębiorców. Organy kontrolne koncentrują 

swoją uwagę na dużych firmach, których działalność w sposób znaczący wpły-

wa na środowisko naturalne. Na duże firmy wywierany jest nacisk przestrzega-

nia przepisów ochrony środowiska i inwestowania w technologie przyjazne śro-

dowisku. Nie ma takiego nacisku na firmy małe i średnie. Oznacza to, że po-

trzeby i szanse MSP w zakresie ochrony środowiska nie są na ogół dostrzegane 

przez agendy publiczne, organy kontrolne i organizacje wspierające biznes. 

Większość organizacji pozarządowych postrzega tego typu firmy jako źródło 

finansowania działalności dobroczynnej, a nie jako potencjalnego partnera, któ-

ry w działania na rzecz środowiska i rozwoju społecznego może wnieść wiedzę, 

doświadczenie, zdolności organizacyjne, innowacyjność i nowe miejsca pracy.  

Małe i średnie firmy w Polsce mają kłopoty z wypełnianiem swoich obo-

wiązków wynikających z prawa ochrony środowiska. Większość z nich nie mo-

że sobie pozwolić na zatrudnienie specjalisty ds. ochrony środowiska lub korzy-

stanie z usług drogich konsultantów. Najczęściej również nie są one w stanie 

nadążyć za ciągle zmieniającymi się przepisami. Bez wątpienia jednak, w naj-

bliższej przyszłości, MSP będą coraz bardziej potrzebować wsparcia ekspertów 

zewnętrznych w kwestii ograniczania negatywnego oddziaływania na środowi-

sko prowadzonej działalności. Jak dotąd, rządowe programy wsparcia w tym 

zakresie okazały się mało efektywne, ponieważ brak im spójności i elastyczno-

ści w dostosowaniu się do rzeczywistych potrzeb MSP i warunków ich funkcjo-

nowania. 

Z ekonomicznego punktu widzenia zatem środowisko przyrodnicze defi-

niowane jest jako zasób, będący do dyspozycji społeczeństwa i mający dla nie-

go cechy ekonomicznie użyteczne, co oznacza, że w stosunku do gospodarowa-

nia środowiskiem i jego zasobami obowiązują wymogi efektywności.  
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Możemy wyróżnić dwa zasadnicze typy powiązań, tzn. działalność gospo-

darczą konsumującą zasoby przyrodnicze oraz funkcje i usługi ekosystemów, 

a także drugi typ działalności, polegający na świadczeniu usług na rzecz przy-

rody, zarówno o charakterze działalności skojarzonej, np. ekstensywny wypas 

bydła, jak i działalności dedykowanej – z reguły jako realizacja różnych form 

aktywnej ochrony przyrody. W obu przypadkach, jeśli nie mamy do czynienia 

z krótkowzrocznym i krótkoterminowym typem biznesu, stabilizacja i trwałość 

dochodów przedsiębiorców czerpanych z zasobów przyrody zależy od zapew-

nienia im ochrony i zrównoważonego gospodarowania tymi zasobami.  

Koncentrując się na aspektach pozytywnych, już obecnie na wielu obsza-

rach cennych przyrodniczo możemy wskazać na przykłady działalności gospo-

darczej charakteryzującej się pozytywnym, a co najmniej neutralnym wpływem 

na przyrodę. Takie przykłady pozytywnego związku biznesu i ochrony przyrody 

wymagają promocji i naśladowania. Doświadczenia innych krajów, analiza po-

trzeb aktywnej ochrony przyrody oraz możliwości stwarzane przez powstającą 

sieć Natura 2000 wskazują, że wachlarz możliwych do podjęcia różnych form 

działalności gospodarczej znakomicie wykracza poza dotychczasowe doświad-

czenia i postrzeganie powstających możliwości. Jednocześnie, dostępne wyniki 

badań wykazują wyraźne zainteresowanie i zapotrzebowanie małych i średnich 

przedsiębiorstw na nowe, przyjazne i właściwe dostosowane mechanizmy fi-

nansowe, wychodzące naprzeciw ich potrzebom inwestycyjnym i wymogom 

działalności gospodarczej na cennych przyrodniczo terenach
7
.  

3. Ograniczenia i bariery partnerstwa sektora biznesu i ochrony przyrody  

Z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia najbardziej istotne sta-

je się zrozumienie i analiza związków środowiska przyrodniczego z gospodar-

ką. Przyroda stanowi bowiem bezpośrednie źródło energii niektórych środków 

i przedmiotów pracy oraz środków konsumpcji, odbiornik odpadów produkcyj-

nych i konsumpcyjnych, warunkuje produkcję rolniczą, leśną i rybacką, określa 

możliwości rozwoju transportu oraz wpływa na zdrowie człowieka. Środowisko 

                                                           
7  Z. Tederko, Ochrona bioróżnorodności w działalności przedsiębiorstw – realizacja unijnej 

inicjatywy Biznes i Bioróżnorodność. Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce, Warszawa 

2010. 
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przyrodnicze nie jest więc sumą poszczególnych komponentów, ale powstaje 

w wyniku występowania związków i relacji pomiędzy nimi. 

Środowisko przyrodnicze pełni wiele różnorodnych funkcji. Jest źródłem 

pozyskiwania surowców i energii wykorzystywanych w procesach produkcyj-

nych i konsumpcyjnych, zapewnia przestrzeń geograficzną – pole działalności 

gospodarczej, miejsce zamieszkiwania czy wypoczynku, stymuluje, neutralizu-

je, pochłania uboczne skutki i produkty działalności gospodarczej człowieka, 

oczywiście do pewnego poziomu, którego prze-kroczenie spowoduje niezdol-

ność ekosystemu do odnowy. Wymienione funkcje środowiska są względem 

siebie konkurencyjne, co najbardziej widoczne staje się między funkcjami bio-

logicznymi a gospodarczymi. Nadmierne zanieczyszczenie środowiska w trak-

cie eksploatacji surowców mineralnych, jak również w procesach ich przetwa-

rzania może znacząco ograniczyć pełnienie funkcji biologicznych. 

Obecnie bariery ekologiczne straciły swój wyłącznie teoretyczny charakter 

i stały się rzeczywistym problemem wielu społeczeństw i regionów. Oddziały-

wanie tych zanieczyszczeń wywołuje liczne szkody w wielu sektorach gospo-

darki, np. w przemyśle są to straty związane z przyspieszoną korozją maszyn, 

w transporcie – przyspieszone zużywanie się infrastruktury i środków transpor-

tu, w rolnictwie – obniżone plony i konieczność dokonywania dodatkowych za-

biegów agrotechnicznych, w gospodarce leśnej – obniżona produktywność 

drzewostanów i gruntów leśnych. Pozostałe zanieczyszczenia wód, gleb, prze-

strzeni również powodują takie zmiany w środowisku, które oddziałują nega-

tywnie na możliwości produkcyjne i konsumpcyjne podmiotów gospodarczych. 

Bariera ekologiczna wzrostu gospodarczego, która dotyczy zanieczyszczenia 

podstawowych komponentów środowiska – powietrza, wód, przestrzeni ma 

charakter względny. Przejawia się tym, że przy bardzo ograniczonej, wskutek 

osiągniętego poziomu degradacji, zdolności środowiska do asymilacji i rozkła-

du wprowadzanych zanieczyszczeń, jest teoretycznie zawsze możliwy taki po-

ziom działalności ochronnej, że bieżąca wartość emisji będzie się mieścić 

w ramach niskiej, środowiskowej pojemności asymilacyjnej. A małe i średnie 

przedsiębiorstwa są najmniej szkodliwe dla środowiska
8
.  

Rozwój gospodarczy Polski wywołuje poważne zmiany w środowisku 

przyrodniczym, które najlepiej są widoczne na obszarach o dużej koncentracji 

przemysłu i ludności, gdzie w sposób najbardziej odczuwalny wzrasta zanie-

                                                           
8  Tamże. 
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czyszczenie wody, powietrza, gleby. Następuje dewastacja obszarów leśnych 

i upraw rolnych, występują problemy związane z zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych i przemysłowych. Zmiany te nie ominęły również obszarów chro-

nionych i przyrodniczo cennych. Wzrost gospodarczy, wzrastający stopień za-

możności społeczeństwa czy wreszcie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej 

z jednej strony, spowodowały wzrost zagrożeń ekologicznych i powstawanie 

barier rozwojowych, a z drugiej, zmusiło władze gmin do poszukiwania takich 

czynników rozwoju, które pozostają w zgodzie z ochroną środowiska przyrod-

niczego.  

Ekonomicznie opłacalne wykorzystanie możliwości, jakie dają w sektorze 

przedsiębiorstw działania proekologiczne, jak i realizacja działalności gospo-

darczej aktywnie sprzyjającej ochronie zasobów przyrody napotyka jednak na 

wiele barier i ograniczeń. W kontekście idei budowania gospodarki opartej na 

wiedzy, najistotniejszą barierą dla inwestycji na rzecz różnorodności biologicz-

nej jest przede wszystkim brak praktycznej wiedzy po stronie zarówno MSP, 

jak i struktur sektora instytucji finansowych, co do możliwości rozwoju przed-

siębiorstw na obszarach objętych ochroną przyrodniczą i przyrodniczych uwa-

runkowań projektów inwestycyjnych. Gospodarowanie zasobami przyrody 

wymaga innowacyjnego połączenia i wykorzystania szerokiego zakresu dyscy-

plin wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej oraz praktycznego przełożenia przy-

rodniczych zaleceń ochronnych na język działań inwestycyjnych i gospodar-

czych. Konieczne jest więc stworzenie systemu doradztwa dla MSP, zapewnia-

jącego systematyczny i skuteczny przepływ wiedzy przyrodniczej w języku do-

stępnym dla biznesu i zakresie umożliwiającym podejmowane decyzji inwesty-

cyjnych na poziomie przedsiębiorstwa.  

Drugą zasadniczą barierą jest brak dostępu do akceptowalnych przez MSP 

źródeł finansowania i odpowiednich instrumentów finansowych, wzmagany 

przez brak przyjaznych procedur dla MSP. Ten stan rzeczy wynika m.in. z igno-

rowania przez sektor bankowy niszy rynku MSP zależnych od zasobów przy-

rodniczych na terenach wiejskich. Spowodowane jest to dużym rozproszeniem 

i rozdrobnieniem potencjalnych kredytobiorców, wysokimi kosztami transak-

cyjnymi, ale także postrzeganiem wysokiego ryzyka inwestycji, powodowanego 

brakiem planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych róż-

nymi formami ochrony, co znacznie komplikuje proces sprawnego nimi zarzą-

dzania i rozwoju gospodarczego. 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa, poza barierami w postaci braku środków 

finansowych (wysokich kosztów przedsięwzięć), uniemożliwiających realizację 

projektów ekoinnowacyjnych, wskazują na brak odpowiedniego personelu (wy-

jątek w tym zakresie stanowią firmy średnie), jak też trudności w znalezieniu 

odpowiedniego partnera, z którym takie przedsięwzięcie mogłoby zostać zreali-

zowane. Jednocześnie prawie 2/3 firm nie ma wiedzy na temat możliwości do-

finansowania innowacyjnych działań proekologicznych ze środków UE. 

MSP wykazują małą aktywność w podejmowaniu działań innowacyjnych. 

Ponadto nie dysponują zasobami (finansowymi i ludzkimi), które umożliwiały-

by im samodzielne opracowywanie i wdrażanie innowacji. Dodatkową barierę 

stanowi niechęć MSP do podjęcia ryzyka w realizacji działań o charakterze in-

nowacji proekologicznej. Jak wynika z badania, dotychczasowe zaangażowanie 

przedsiębiorstw w tworzenie innowacji pro-ekologicznych wynika ze specyfiki 

prowadzonej działalności, której celem jest tworzenie takich właśnie rozwiązań 

innowacyjnych. 

MSP napotykają na utrudnienia w dostępie do wiedzy na temat obowiązu-

jących i planowanych regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska (brak 

dostępu do przepisów, nieczytelność przepisów i ich częste zmiany, brak zainte-

resowania organów państwa w sankcjonowaniu przepisów). 

Podsumowanie 

Brak świadomości ogółu społeczeństwa skutkuje brakiem świadomości 

przedsiębiorców i niepodejmowaniem przez nich inicjatyw ekologicznych. 

Przedsiębiorcy nie mają wystarczającej wiedzy o zagrożeniach środowisko-

wych, które powodują; wymogach w zakresie prawa, a także możliwych sposo-

bów zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.  

Relacje między przedsiębiorstwami a sektorem ochrony przyrody dotych-

czas postrzegane były w kategoriach konfliktu. Sektor przedsiębiorstw był utoż-

samiany z bezwzględnym dążeniem do zysku, a stosunek do świata biznesu 

charakteryzowała nieufność, podejrzenie i oskarżenia. Z drugiej strony, np. two-

rzona Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 utożsamiana jest z zakazami 

i barierami ograniczającymi możliwość inwestycji i rozwoju terenów wiejskich. 

Budowa porozumienia i wykorzystanie możliwości rozwoju, jakie tkwią w ob-

szarze proprzyrodniczej gospodarki wymagają zmiany relacji i komunikacji 

między tymi sektorami. Konieczne jest promowanie pozytywnego związku 
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między biznesem a różnorodnością biologiczną, w szczególności na obszarach 

objętych ochroną przyrodniczą. W myśl powszechnego dziś przekonania o ko-

nieczności budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, niezbędne jest 

stworzenie platformy dla innowacyjnego połączenia i wykorzystania szerokiego 

zakresu dyscyplin wiedzy przyrodniczej i ekonomicznej oraz praktycznego 

przełożenia zaleceń ochronnych na język działań inwestycyjnych i gospodar-

czych.  
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ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT PROBLEMS OF SMALL AND 

MEDIUM ENTERPRISES SECTOR ON AREAS UNDER ENVIRONMENT 

PROTECTION IN POLAND 

Summary 

From an environmental and economic point of view, the most important is to un-

derstand and analyze the relationships of the natural environment and the economy, 

where nature is a direct source of energy, some of the measures and objects of work and 

means of consumption, output of waste production and consumption, the conditions for 

agricultural production, forestry and fishing, determine opportunities for transport and 

affect human health. So far, the relationship between business and conservation sectors 

were perceived in terms of conflict. The corporate sector has been identified as the ruth-

less pursuit of profit, and the relation to the business world characterized by mistrust, 

suspicion and accusations. Building understanding and use of development opportuni-

ties that lie in the area of pro-ecological economy require changes in the relationship 

and communication between these sectors. It is necessary to promote a positive relation-

ship between business and biodiversity, particularly in protected areas of nature. 

Translated by Dagmara K. Zuzek 

 



 

 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  

NR 705 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 89 2012 

 

IWONA OLENIUCH 

Politechnika Rzeszowska 

SYSTEM WYRÓŻNIANIA ŻYWNOŚCI REGIONALNEJ 

I TRADYCYJNEJ NA WSPÓLNYM RYNKU EUROPEJSKIM – OCENA 

STANU I PLANOWANYCH ZMIAN 

Wprowadzenie 

Europejski system wyróżniania i ochrony żywności regionalnej i tradycyj-

nej liczy dokładnie 20 lat. Powstał w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby 

i do nich też był dostosowywany. Nie dziwi więc fakt, że nie ustrzegł się pew-

nych niespójności i problemów z efektywną realizacją tkwiącego w nim poten-

cjału korzyści. Głosy krytyczne uczestników oraz uwagi obserwatorów i ko-

mentatorów wspólnotowego rynku żywności doprowadziły do podjęcia przez 

Komisję Europejską decyzji o gruntownym przeglądzie przepisów oraz skłoniły 

ją do dyskusji nad alternatywnymi koncepcjami zmian. Celem artykułu jest 

przedstawienie stanu obecnego oraz nakreślenie planowanej reformy unijnych 

narzędzi ochrony i wyróżniania żywności regionalnej i tradycyjnej.  

1. Początki systemu  

Początki rozwiązań chroniących unikalną żywność regionalną i tradycyjną 

Europy można łączyć z wprowadzeniem w 1962 roku przez państwa należące 

do EWG – Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zauważono wówczas, że dofinan-

sowanie produkcji żywności z wspólnego budżetu odczuwalnie podniosło jej 

wolumen, jednocześnie jednak pociągnęło za sobą także degradację środowiska 
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naturalnego, a z czasem przerodziło się w problem nadprodukcji. Stało się to 

szczególnie dotkliwe w latach osiemdziesiątych minionego wieku, gdy spadło 

tempo przyrostu ludności i popyt na żywność zaczął się stabilizować. Od lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku jednym z najważniejszych celów WPR stała się 

więc likwidacja nadwyżek produkcji i poprawa jej jakości oraz ochrona środo-

wiska naturalnego przez odwrót od rolnictwa intensywnego
1
 i wsparcie dla sys-

temów zrównoważonych. 

W 1992 roku, w ramach reformy WPR, władze Unii Europejskiej wpro-

wadziły pierwsze regulacje, mające na celu prawną ochronę i wsparcie rozwoju 

żywności regionalnej i tradycyjnej, którą uznano za element mogący przyczynić 

się do realizacji założeń reformy. Regulacjami tymi były: rozporządzenie Rady 

(EWG) nr 2081/92 z 14 lipca 1992 roku w sprawie ochrony oznaczeń geogra-

ficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych; roz-

porządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z 14 lipca 1992 roku w sprawie świa-

dectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożyw-

czych oraz rozporządzenia wykonawcze
2
.  

 System oparto na funkcjonujących już od kilku dziesięcioleci rozwiąza-

niach francuskich. Ten naród jako pierwszy w Europie zaczął chronić regional-

ne wina i napoje spirytusowe, a następnie rozszerzył system oznaczeń na sery 

i inne produkty żywnościowe. Już na początku XX wieku doprowadził do po-

wszechnego uznania oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz świa-

dectw potwierdzających szczególny charakter dla swoich trunków. Sprawdzone 

mechanizmy tych rozwiązań posłużyły Wspólnocie do stworzenia narzędzi wy-

różniania produktów rolnych i środków spożywczych. Warto na marginesie do-

dać, że omawiane rozporządzenia, mimo że wzorowane na systemie ochrony 

win i napojów spirytusowych, z założenia, produktów tych nie objęły
3
. Na ich 

mocy można natomiast chronić wybrane produkty rolne, niebędące żywnością 

(m.in. korek, koszenila, kwiaty, wiklinę).  

                                                           
1  Z. Winawer, H. Wujec, Tradycyjne i regionalne produkty wysokiej jakości we Wspólnej Po-

lityce Rolnej. Poradnik dla producentów, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010, s. 25. 
2  M. Wojarska, M. Gruszczyńska, Rynek produktów tradycyjnych i regionalnych w Unii Eu-

ropejskiej, w: Produkty marketingowe w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, s. 283. 
3  Osobne przepisy ustanowiono w celu ochrony tradycyjnych nazw napojów spirytusowych 

(Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 z 29 maja 1989 roku, ustanawiające zasady definicji 

i prezentacji napojów spirytusowych) oraz wód mineralnych (dyrektywa nr 80/777). Te ostatnie 

mogły aplikować o chronione nazwy pochodzenia, obecnie jednak ich rejestrację zakończono, 

a prawa ochrony dotychczas przyznane wygasną w 2013 r. 
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System tworzą dwa rejestry produktów o chronionych nazwach
4
, które 

mogą się posługiwać następującymi oznaczeniami: chroniona nazwa pochodze-

nia lub chronione oznaczenie geograficzne (dla wyrobów regionalnych), gwa-

rantowana tradycyjna specjalność (dla wyrobów tradycyjnych). Pierwsze dwa 

znaki słowno-graficzne przysługują wyjątkowym produktom, których jakość 

lub renoma wynika w mniejszym lub większym stopniu z pochodzenia z okre-

ślonego, dającego się jasno wyodrębnić z otoczenia obszaru geograficznego; 

ostatni przysługuje wyrobom, które zawdzięczają specyfikę tradycyjnym meto-

dom wytwarzania, także surowcom lub technologii.  

2. Ewolucja systemu  

W pierwszych dniach kwietnia 2006 roku, Rada Unii Europejskiej wydała 

nowe rozporządzenia, którymi zastąpiła teksty z 1992 roku
5
 i które z jedną 

istotną zmianą
6
, obowiązują do dzisiaj: 

– rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z 20 marca 2006 r. 

w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących 

gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami (DzU UE L 93 

z 31.03.2006), 

– rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z 20 marca 2006 r. 

w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia 

produktów rolnych i środków spożywczych (DzU UE L 93 z 31.03. 

2006), 

– rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2006 z 14 grudnia 2006 r. 

określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady 

(WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych 

i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych 

(DzU UE L 369 z 23.12. 2006), 

                                                           
4  W przypadku gwarantowanych tradycyjnych specjalności dopuszcza się też rejestrację bez 

zastrzegania nazwy.  
5  M. Gąsiorowski, Ochrona produktów regionalnych i tradycyjnych, „Agro-smak” 2006, nr 

2, s. 5. 
6  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 628/2008 z 2 lipca 2008 r. (Dz. Urz. WE L173 

z 03.07.2008) zmieniło barwy oznaczenia graficznego ChNP. Kolor niebieski zastąpiono czerwo-

nym, dzięki czemu ten najmocniejszy i najtrudniejszy do zdobycia znak stał się najlepiej widocz-

ny spośród wszystkich trzech oznaczeń.  
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– rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z 18 października 2007 

r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków 

spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalno-

ściami (DzU UE L 275 z 19.10.2007).  

Nowelizacja przepisów wynikała z decyzji Światowej Organizacji Handlu 

(WTO), a dokładniej Organu Rozstrzygania Sporów (DSB) przy WTO. Była 

następstwem wątpliwości zgłoszonych przez Stany Zjednoczone i Australię, 

a dotyczących zgodności systemu unijnego z zapisami międzynarodowego po-

rozumienia TRIPS oraz umowy GATT z 1994 roku. 1 czerwca 1999 roku USA 

zażądały konsultacji z Unią Europejską
7
 w sprawie rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2081/92 i wyjaśnienia niektórych przepisów. Z identycznym żąda-

niem 17 kwietnia 2003 roku wystąpiła Australia. Dyskusje bilateralne nie przy-

niosły rozwiązania wątpliwości i narastający konflikt doprowadził do rozstrzy-

gnięcia na forum ogólnoświatowym. Długotrwały spór zakończył się 20 kwiet-

nia 2005 roku. Organ Rozstrzygania Sporów WTO zatwierdził wówczas spra-

wozdanie „Ochrona znaków towarowych i oznaczeń geograficznych w odnie-

sieniu do produktów rolnych i środków spożywczych”, w którym uznał rozpo-

rządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 za niezgodne z porozumieniem TRIPS 

i umową GATT. Wspólnota Europejska została zobowiązana do wprowadzenia 

odpowiednich zmian w dokumencie do 3 kwietnia 2006 roku.  

Mimo że spór dotyczył wyłącznie nazw pochodzenia i oznaczeń geogra-

ficznych, Komisja Europejska rozpoczęła prace mające na celu skorygowanie 

zarówno rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92, jak i rozporządzenia Rady 

(EWG) nr 2082/92. Wyszła bowiem z założenia, że akty prawne wzajemnie się 

uzupełniają i tworzą spójny system wyróżniania żywności wytwarzanej trady-

cyjnymi metodami lub pochodzącej z konkretnych regionów, dlatego warto, re-

dagując na nowo jeden z nich, poczynić także logiczne i konsekwentne popraw-

ki w drugim (oraz naturalnie w rozporządzeniach wykonawczych).  

Podstawowe zmiany wprowadzone w 2006 roku, to
8
: 

1. Uproszczenie procedur rejestracji i wyraźne określenie odpowiedzial-

ności organów biorących udział w rozpatrywaniu wniosków (Komisji 

Europejskiej, organów państw członkowskich i państw trzecich).  

                                                           
7  J. Jasiński, M. Rzytki, Rynek produktów regionalnych i tradycyjnych, „Biuletyn Informa-

cyjny ARR” 2007, nr 1(187), s. 35. 
8  Tamże, s. 36. 
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2. Zwiększenie przejrzystości wniosków.  

3. Równe traktowanie wszystkich wnioskodawców (w szczególności po-

przez zlikwidowanie wymogu stawianego wnioskodawcom z państw 

trzecich, który nakazywał im przesyłanie aplikacji przez administrację 

krajową i wprowadzenie możliwości bezpośredniego składania wnio-

sków w Brukseli). 

4. Wprowadzenie, w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006, 

tzw. Jednolitego Dokumentu, w którym podawane są wszelkie nie-

zbędne do rejestracji informacje o produkcie.  

5. Obowiązek stwierdzenia, że państwo członkowskie spełnia wymagania 

określone w aktach prawnych Wspólnoty i gwarantuje, że wniosek jest 

zgodny z rozporządzeniem. 

6. Konieczność, w przypadku krajów członkowskich, wskazania na ety-

kietach produktów wprowadzanych do obrotu pod zarejestrowaną na-

zwą zapisów wspólnotowych (Chroniona Nazwa Pochodzenia/ChNP 

lub Chronione Oznaczenie Geograficzne/ChOG, Gwarantowana Tra-

dycyjna Specjalność/GTS) i/lub odpowiednich logo, co wzmocni wia-

rygodność systemu. 

Wprowadzając opisane rozwiązania, Komisja Europejska – poza koniecz-

nością dostosowania przepisów do wymogów prawa międzynarodowego – kie-

rowała się także chęcią zwiększenia łatwość ich stosowania i poprawy efektyw-

ności systemu. W ciągu 15 lat ich funkcjonowania, pojawiały się bowiem 

z różnych stron głosy krytyczne odnośnie do niektórych rozwiązań oraz postula-

ty koniecznych zmian. Korzystając więc niejako z okazji, Komisja uznała, że 

warto dokonać przeglądu narzędzi ochrony i wyróżniania, i w zależności od re-

zultatów, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania poprawiające sposób ich funk-

cjonowania.  

3. Stan bieżący systemu 

Zagadnieniem podstawowym dla oceny stanu bieżącego systemu jest sto-

pień zainteresowania jego programami wśród producentów. Statystykę po-

szczególnych oznaczeń, pod względem zarówno liczby zgłoszeń w przekroju 
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krajów, jak i rodzajów znaków, można prześledzić z pomocą wyszukiwarki 

DOOR
9
.  

Jeśli więc spojrzeć na ogólną liczbę zarejestrowanych obecnie produktów, 

to ich liczba kształtuje się na poziomie 1091, z czego 549 stanowią chronione 

nazwy pochodzenia, 505 – chronione oznaczenia geograficzne i 37 –

gwarantowane tradycyjne specjalności.  

Wziąwszy pod uwagę kategorie produktów, bez problemu można wskazać 

te, wśród których znajduje się najwięcej europejskich specjałów. Są to kolejno: 

owoce, warzywa i zboża (292 oznaczenia), sery (207), mięso świeże i podroby 

(128), produkty wytworzone na bazie mięsa (123) oraz oleje i tłuszcze (117). 

Najmniej rejestracji przeprowadzono w kategorii: pozostałych produktów rol-

nych, niebędących środkami spożywczymi; żadnego znaku nie zarejestrowano 

zaś dla: napojów z ekstraktów roślinnych, czekolad i produktów zawierających 

kakao, wstępnie przygotowanych dań oraz gotowych sosów przyprawowych.  

Gdy zweryfikujemy liczbę zgłoszeń pod kątem ich pochodzenia, okaże się, 

że od lat największe zainteresowanie wykazuje pięć krajów europejskiego połu-

dnia – Włochy (245 oznaczeń), Francja (191), Hiszpania (158), Portugalia (116) 

i Grecja (94), które dysponują 74% wszystkich chronionych nazw.  

Szczegółowe zestawienie statystyki rejestrów przedstawiono w tabelach.  

Tabela 1 

Liczba nazw produktów zarejestrowanych przez poszczególne państwa jako 

chroniona nazwa pochodzenia 

Wyszczególnienie 

R
az

em
 

Kategoria żywności 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.2

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

–
3

.8
 

Austria 8   6    2       

Belgia 3   1  1 1       

Czechy 6       2 1 3     

Niemcy 29 2  4       23    

Grecja 69 2  21   16 24 1 2   2 1 

Hiszpania 84  5 25 2 26 18 1 7     

Finlandia 4 1 2    1       

Francja 83 5  43 3 9 17 1 4    1 

                                                           
9  Wyszukiwarka DOOR: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ (28.03.2012).  
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Wyszczególnienie 

R
az

em
 

Kategoria żywności 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.2

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

–
3

.8
 

Węgry 5  1    2  2     

Irlandia 1   1          

Włochy 152 1 21 41 4 42 33 1 6  2  1 

Litwa 1    1*         

Luksemburg 2    1 1        

Holandia 5   4   1       

Polska 9   3 2(1*)  3 1      

Portugalia 58 15 2 11 10 6 14       

Szwecja 1       1      

Słowenia 4   2 1 1        

Słowacja 6   6          

Wielka Brytania 17 4  9 1  2      1 

Chiny 3      2  1     

Razem  30 31 178 24 102 122 7 25 23 2 2 4 

* Wniosek transgraniczy, złożony wspólnie z innym krajem. 

Oznaczenia kategorii: 1.1. Mięso świeże i podroby, 1.2. Produkty wytworzone na bazie 

mięsa, 1.3. Sery, 1.4. Inne produkty pochodzenia zwierzęcego (miód, jaja, produkty 

mleczne z wyjątkiem masła), 1.5. Oleje i tłuszcze, 1.6. Owoce, warzywa i zboża, 1.7. 

Świeże ryby, małże, skorupiaki i ich przetwory, 1.8. Inne produkty wymienione w za-

łączniku I do Traktatu (np. miód pitny), 2.1. Piwo, 2.2. Naturalne wody mineralne i wo-

dy źródlane (kategoria zakończona), 2.4. Wyroby piekarskie i cukiernicze, 2.5. Natural-

ne gumy i żywice, 3.1.–3.8. Inne produkty rolne (siano, kwiaty, olejki eteryczne…). 

Pominięto kategorie, w których nie dokonano rejestracji.  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z wyszukiwarki DOOR (28.03.2012). 

Tabela 2 

Liczba nazw produktów zarejestrowanych przez poszczególne państwa jako 

chronione oznaczenie geograficzne  

Wyszczególnienie 

R
az

em
 

Kategoria żywności 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.4

 

2
.6

 

2
.7

 

3
.1

–
3

.8
 

Austria 6  2   1 2  1      

Belgia 5  1    1  1  1   1 

Bułgaria 1  1            
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Wyszczególnienie 

R
az

em
 

Kategoria żywności 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.6

 

1
.7

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.4

 

2
.6

 

2
.7

 

3
.1

–
3

.8
 

Cypr 2          2    

Czechy 21   3     1  9 8    

Niemcy 53 2 13 2   1 10 3 3 10 7  2  

Dania 3   2    1        

Grecja 25     11 13    1    

Hiszpania 68 15 8 1  1  29 2   12    

Finlandia 1          1    

Francja 108 56 7 4  4  25 3 3  2 1 2 1 

Węgry 5 1 3    1        

Irlandia 3 1 1 0     1       

Włochy 89 3 15 1   1 63 1 1  4    

Luksemburg 2 1 1            

Holandia 3   2    1        

Polska 16  1 1  3  6    5    

Portugalia 58 12 34 1    10    1    

Rumunia 1      1        

Szwecja 3   1    1    1    

Słowenia 4  3    1        

Słowacja 1          1    

Wielka Brytania 23 4 2 3    2 6 3 2 1    

Chiny 2      2        

Indie 1        1      

Kolumbia 1        1      

Razem  95 92 21 8 14 169 17 14 21 47 1 4 2 

Oznaczenia kategorii: 2.1. Piwo, 2.3. Wyroby cukiernicze i piekarskie, 2.6. Pasta musz-

tardowa, 2.7. Makarony. Pozostałe kategorie – zob. w tab. 1.  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z wyszukiwarki DOOR (28.03.2012). 

Tabela 3 

Liczba nazw produktów zarejestrowanych przez poszczególne państwa jako 

gwarantowana tradycyjna specjalność  

Wyszczególnienie 

R
az

em
 Kategoria żywności 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.3

 

2
.4

 

Belgia 5       5   

Czechy 4  4*        

Hiszpania 3  1  1    1  

Finlandia 3       1 2  
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Wyszczególnienie 

R
az

em
 Kategoria żywności 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

1
.8

 

2
.1

 

2
.3

 

2
.4

 

Włochy 2   1     1  

Litwa 1 1         

Holandia 1   1       

Polska 9  3    1 4  1  

Szwecja 2  1 1       

Słowenia 3        2 1 

Słowacja 6  4* 2       

Wielka Brytania 2 2         

Razem  3 9 5 1 1 4 6 7 1 

* Wniosek transgraniczy, złożony wspólnie z innym krajem. 

Oznaczenia kategorii: 2.3. Makarony, nawet gotowane lub nadziewane. Pozostałe kate-

gorie – zob. w tab. 1. i tab. 2.  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych z wyszukiwarki DOOR (28.03.2012). 

Jak widać z zestawienia, rozszerzenia Wspólnoty w 2004 roku i w 2007 

roku mają swoje przełożenie także na statystykę w polityce jakości żywności 

UE. Wśród nowych członków tylko Estonia
10

 nie wykazała żadnego zaintere-

sowania oznaczeniami. Liderami aktywności w tej grupie są Polska (34 uzyska-

ne oznaczenia) i Czechy (31). Przypadki tych państw są także szczególne ze 

względu na fakt, że to dzięki nim po raz pierwszy wykorzystano martwy do tej 

pory zapis rozporządzenia, dający możliwość aplikowania wspólnie przez pro-

ducentów z co najmniej dwóch krajów (tzw. wnioski transgraniczne). Polska 

złożyła wniosek o ochronę miodu chronioną nazwą pochodzenia wspólnie 

z Litwą, Czechy zaś, razem ze Słowacją otrzymały oznaczenia gwarantowanej 

tradycyjnej specjalności dla czterech przetworów mięsnych.  

Nieliczną, acz powoli zwiększającą się grupę produktów stanowią wyroby 

z krajów trzecich, czyli państw nienależących do Unii Europejskiej, ale prowa-

dzących z nią wymianę handlową. Wprowadzenie ułatwień, a de facto urealnie-

nie możliwości uczestnictwa w systemie tym krajom, na mocy zmian wdrożo-

nych w 2006 roku zaowocowało rok później pierwszą rejestracją. Był to wnio-

sek złożony przez producentów kawy Café de Colombia z Kolumbii. Oznacze-

nie i ochrona dla tego produktu zostały przyznane mocą decyzji z 13 września 

                                                           
10  Żadnego oznaczenia obecnie nie ma też Łotwa, która jednak złożyła pierwszy wniosek o 

ochronę produktu znakiem gwarantowanej tradycyjnej specjalności. Jest on w trakcie rozpatry-

wania przez Komisję Europejską.  
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2007 roku Zainteresowanie możliwością chronienia nazw produktów na terenie 

rynku wspólnego Europy wykazali też producenci chińscy. W minionym roku 

uzyskali oni wyłączność na używanie nazw dla sześciu swoich wyrobów, kolej-

ne zaś czekają na akceptację (trzy wnioski opublikowano i przechodzą procedu-

rę sprzeciwu, jeden wniosek jest w trakcie weryfikacji formalnej). Jeden pro-

dukt zarejestrowały Indie. Na ocenę wniosków czekają Tajlandia i Wietnam. 

Ciekawy jest fakt braku zgłoszeń ze strony Stanów Zjednoczonych i Australii, 

które domagały się zmian w rozporządzeniach z 1992 roku. Potwierdza to 

prawdziwe intencje tych krajów, które są znane (zwłaszcza Stany Zjednoczone) 

z kopiowania europejskich oznaczeń geograficznych i posługiwania się ich na-

zwami
11

.  

Problem strat producentów europejskich delikatesów, wynikających z nie-

uprawnionego używania nazw wyrobów tradycyjnie wytwarzanych w określo-

nych regionach starego kontynentu był jednym z mocniej akcentowanych 

w minionych latach przez wiele podmiotów europejskiego rynku żywności re-

gionalnej i tradycyjnej. Stanowił on także ważną podwalinę do stworzenia sys-

temu, za którego główne cele uznać można (tak wówczas, jak dzisiaj), m.in.
12

:  

– identyfikację i wyróżnienie produktów o szczególnych właściwo-

ściach związanych z pochodzeniem lub tradycją,  

– dostarczanie konsumentom rzetelnej informacji na temat pochodze-

nia towarów,  

– gwarantowanie jakości i bezpieczeństwa produktów, 

– ułatwianie nabywcom wyboru żywności o cechach gwarantowa-

nych przez system.  

Zawarte w rozporządzeniach zapisy mają chronić zarejestrowane nazwy 

produktów przed:  

– bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach komercyj-

nych dla produktów nieobjętych rejestracją, o ile produkty te są po-

równywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli 

                                                           
11  Słynny jest wieloletni spór władz Unii Europejskiej i administracji Stanów Zjednoczonych 

dotyczący „amerykańskiego parmezanu”, produkowanego przez korporację Kraft Foods. O stra-

tach włoskich serowarów z powodu „podrabiania” włoskiego specjału w USA, pisał m.in. tygo-

dnik Wprost: Piracki parmezan za 52 mld euro, http://www.wprost.pl/ (4.07.2005).  
12  Z. Winawer, H. Wujec, Tradycyjne i regionalne produkty…, s. 25–26; B. Piechowicz, Regu-

lacje prawne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych, w: Produkty marketingowe 

w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, 

s. 103. 
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stosowanie nazwy pozwala na czerpanie korzyści z renomy nazwy 

chronionej,  

– nadużywaniem, imitacją lub przywołaniem nazw zastrzeżonych, 

nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie produktu lub je-

śli chroniona nazwa została przetłumaczona lub towarzyszy jej 

określenie takie, jak: „rodzaj”, „typ”, „metoda”, „na sposób”, „imi-

tacja” lub inne podobne, 

– wszelkim innym nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd 

określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub 

podstawowych cech produktu, znajdującym się na opakowaniu ze-

wnętrznym lub wewnętrznym, w materiale reklamowym lub w do-

kumentach odnoszących się do danego produktu, jak również sto-

sowaniem opakowań mogących stworzyć fałszywe wrażenie co do 

jego pochodzenia, 

– wszelkimi innymi praktykami, które mogłyby wprowadzać konsu-

menta w błąd, co do rzeczywistego pochodzenia produktu. 

Potencjalnie oznaczenia mogą też kreować wiele innych korzyści. Wśród 

nich najczęściej wymieniane w literaturze, to
13

:  

– stymulowanie popytu konsumentów,  

– poprawa profilu rynkowego produktu oraz wyróżnienie go pośród 

wyrobów konkurencyjnych,  

– budowa lojalności nabywców; zarówno odbiorców finalnych, jak 

i pośredników handlowych,  

– korzyści analogiczne do profitów z marki własnej, przy dużo niż-

szych kosztach tworzenia,  

– integracja partnerów w grupie producenckiej i efekt synergii, 

wzrost wartości dodanej produktu oraz obniżenie cenowej elastycz-

ności popytu,  

– korzyści w skali makro – dla gospodarki regionalnej.  

                                                           
13  F. Cochoy, Is the modern consumer a Buriden's donkey? Product packaging and consumer 

choice, w: Elusive Consumption, red. K. Ekström, H. Bremeck, Berg, Oxford 2004, s. 205–227; 

A. Tregear, F. Arfini, G. Belletti, A. Marescotti, Regional foods and rural development: The role 

of product qualification, „Journal of  Rural Studies” 2007, nr 23, s. 13; J.S. Cañada, A.M. Váz-

quez, Quality certification, institutions and innovation in local agro-food systems: Protected de-

signations of origin of olive oil in Spain, „Journal of Rural Studies” 2005, nr 21, s. 476; J.C. Bu-

reau, E. Valceschini, European Food-Labeling Policy: Successes and Limitations, „Journal of 

Food Distribution Research” 2003, t. 34, nr 3, s. 72–73. 



 System wyróżniania żywności regionalnej i tradycyjnej na… 231 

 

Obserwatorzy rynku żywności tradycyjnej i regionalnej nie poprzestają 

jednak wyłącznie na wskazywaniu korzyści i punktują również słabości wspól-

notowych narzędzi. J.Ch. Bureau i E. Valceschini widzą wśród nich przede 

wszystkim
14

:  

– niski stopień międzynarodowej rozpoznawalności oznaczeń,  

– brak akceptacji dla systemu w niektórych krajach trzecich (m.in. 

USA, Australia, Kanada) i traktowanie go jako formy protekcjoni-

zmu handlowego,  

– wysokie zbiurokratyzowanie procesu ubiegania się o oznaczenie 

i ochronę,  

– zdecentralizowanie definiowania warunków produkcji, rodzące 

możliwość tworzenia politycznych zmów,  

– pojawianie się „pokusy nadużyć” w zakresie utrzymania deklaro-

wanego i niezmiennego poziomu jakości wyrobu w dużych grupach 

producentów,  

– możliwość ograniczania wolnej konkurencji w wyniku powstawa-

nia zjawiska „kartelizacji”,  

– brak odporności rozwiązań na wysoką konkurencję ze strony marek 

regionalnych, które odwołując się do nazw obszarów pochodzenia, 

a nie gwarantując wyjątkowy charakter wyrobu mogą dezoriento-

wać konsumentów i deprecjonować system oznaczeń Wspólnoty.  

Przyszłość systemu; możliwość pełnego korzystania z potencjału jego ko-

rzyści i ograniczenia sygnalizowanych ułomności, a także impuls w postaci ko-

nieczności zmian narzuconych Wspólnocie wyrokiem WTO w 2005 roku, legły 

u podstaw decyzji o przeprowadzeniu reformy polityki jakości żywności
15

.  

4. Reforma systemu 

Punktem wyjścia dla planowanych do wdrożenia zapowiadanych na bieżą-

cy lub przyszły rok zmian były konsultacje z szerokim gronem interesariuszy 

przeprowadzone w 2006 roku oraz konferencja w Brukseli (5–6.02.2007 r.), 

                                                           
14  C. Bureau, E. Valceschini, European …, s. 73–74. 
15  Polityka jakości produktów rolnych i środków spożywczych obejmuje – poza żywnością 

regionalną i tradycyjną – także oznaczenia dla wyrobów spirytusowych i win, jak również syste-

my oznaczeń dla żywności ekologicznej i dla produktów z tzw. regionów najbardziej oddalonych 

UE.  
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które doprowadziły do opracowania Zielonej Księgi
16

 i zwołania w Pradze kon-

ferencji na temat polityki jakości produktów rolnych (12–13.03.2009 r.)
17

.  

Najbardziej ogólny wniosek z przeprowadzonych analiz w zakresie ozna-

czeń dla produktów regionalnych i tradycyjnych brzmiał: wszystkie trzy pro-

gramy systemu (ChNP, ChOG i GTS) należy uznać generalnie za sukces
18

. Po-

dobnie jednak jak krytycy, także Komisja Europejska zdiagnozowała pewne 

mankamenty. Za najistotniejsze uznała zbyt małą skuteczność systemu w poko-

naniu asymetrii informacji i bardzo dużą przewlekłość i biurokratyzację procesu 

aplikacji (22 miesiące na najszybsze zatwierdzenia). Niepokojący jest też niski 

stopień znajomości logo wśród konsumentów (zaledwie 8% badanych)
19

. Za 

trudność techniczną uznano brak rozwiązań zachęcających do uczestnictwa 

w systemie drobnych producentów rolnych, którzy postrzegają obciążenia 

związane z certyfikacją za czynnik wykluczający ich z udziału w poszczegól-

nych programach
20

.  

Odnośnie do oznaczenia dla produktów tradycyjnych zauważono, że od 

momentu jego wprowadzenia w 1992 roku cieszy się ono znacznie mniejszym 

zainteresowaniem niż dwa pozostałe znaki
21

. Dodatkowo niewiele oznaczeń te-

                                                           
16  Zielona Księga w sprawie jakości produktów rolnych: normy jakości produktów, wymogi 

w zakresie produkcji rolnej, systemy jakości z 15.10.2008 r., KOM(2008) 641 wersja ostateczna.  
17  Wnioski zawarto w Komunikacie Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europej-

skiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości 

produktów rolnych z 28.05.2009 r., KOM(2009) 234 wersja ostateczna. 
18  Świadczą o tym: rosnąca z roku na rok liczba wniosków zgłaszanych do ochrony i ozna-

czeń oraz globalna liczba przeprowadzonych rejestracji: 900 produktów rolnych i środków spo-

żywczych reprezentujących wartość rynkową 21 mld euro (w cenach brutto w 2008 r.), 1800 win 

i ponad 300 napojów spirytusowych (Summary of the impact assessment on Geographical Indica-

tions. Accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and 

of the Council on agricultural product quality schemes, 28.05.2009 r., COM(2009) 234 final ver-

sion, s. 2). Pozytywnie wypada także porównanie cen produktów z oznaczeniem geograficznym 

w stosunku do żywności standaryzowanej oraz wartość eksportu – w odniesieniu do handlu we-

wnętrznego 18,4% produktów tego typu sprzedaje się poza państwem pochodzenia (Wniosek. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych z 10.12.2010 r., KOM (2010) 738 wersja ostatecz-

na). 
19  Badania Międzynarodowego Centrum Zaawansowanych Śródziemnomorskich Studiów 

Agronomicznych (CIHEAM) „Odrębność i jakość śródziemnomorskich artykułów spożywczych” 

z 2007 r. podają, że o ChNP słyszało 20% europejskich obywateli, a o ChOG – 14% (Opinia Eu-

ropejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie oznaczeń geograficznych i nazw po-

chodzenia z 09.08.2008 r., 2008/C 204/14, s. 63).  
20  Summary of the impact assessment.., s. 2. 
21  Obecnie zarejestrowanych jest 37 produktów, 15 wniosków złożono do rozpatrzenia, 

2 wnioski opublikowano, wyszukiwarka DOOR; http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/ 

(28.03.2012).  
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go typu ma znaczenie gospodarcze. Ponad dwie trzecie wnioskodawców zdecy-

dowało się na rejestrację bez zastrzegania wyłączności nazwy. W tych przypad-

kach znak GTS służy jedynie wyróżnieniu i promocji produktu, nie pełniąc 

funkcji ochronnej
22

. Podobnie jak w przypadku oznaczeń dla żywności regio-

nalnej, podkreślono wysoki stopień złożoności procedur i ich przewlekłość.  

Wobec wszystkich trzech oznaczeń mocno artykułowano zbyt mały sto-

pień ochrony produktów poza granicami UE (zwłaszcza w systemach anglosa-

skich) i konieczność prowadzenia dalszych negocjacji na poziomie międzyna-

rodowym i w ramach umów dwustronnych
23

.  

W świetle przytoczonych argumentów, przeprowadzonych analiz oraz po 

uwzględnieniu dostępnych środków, Komisja wyróżniła ostatecznie trzy naj-

ważniejsze sfery działania w ramach rozwijania globalnej polityki jakości pro-

duktów rolnych
24

: 

– informacja: usprawnienie komunikacji w odniesieniu do właściwo-

ści produktów rolnych między rolnikami a nabywcami i konsumen-

tami, 

– spójność: dalsze doskonalenie spójności między poszczególnymi 

instrumentami polityki jakości produktów rolnych
25

, 

– złożoność: uproszczenie i ułatwienie rolnikom, producentom i kon-

sumentom stosowania poszczególnych rozwiązań systemu i warun-

ków znakowania. 

W zakresie szczegółowych ustaleń odnośnie do oznaczeń dla produktów 

regionalnych (ChNP/ChOG) Komisja stwierdziła istnienie szerokiego poparcia 

dla tych programów i zainteresowanie udoskonaleniem ochrony unijnych ozna-

czeń zarówno w państwach Wspólnoty, jak i w krajach trzecich. Rozwiązania 

istniejące w obecnym kształcie wymagają przeglądu i uproszczenia, przy jedno-

czesnej potrzebie utrzymania renomy, jaką cieszą się konkretne produkty. Nie-

odzowne jest znaczne zwiększenie przejrzystości zależności łączących poszcze-

gólne rodzaje własności intelektualnej oraz zasad stosowania nazw rodzajo-

                                                           
22  Zielona Księga..., s. 17. 
23  Komunikat Komisji do Rady…, s. 13; Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie polityki jakości produktów 

rolnych z 14.12.2010 r., COM (2009) 234 wersja ostateczna 2010/C 339, s. 46. 
24  Komunikat Komisji do Rady…, s. 6. 
25  Włączając w to pozostałe mechanizmy, to jest oznaczenia dla win i napojów spirytusowych 

oraz dla produktów ekologicznych i pochodzących z tak zwanych regionów najbardziej oddalo-

nych.  
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wych. Konieczne jest także skrócenie czasu rejestracji. Ponadto podkreślono, że 

mimo międzynarodowego charakteru systemu, w prawodawstwie niektórych 

krajów trzecich, będących partnerami handlowymi Unii Europejskiej, wciąż 

brakuje szczegółowych uregulowań i pełnej zgody na ochronę prawną nazw 

wpisanych do rejestrów Wspólnoty
26

.  

Dla realizacji zdiagnozowanych potrzeb, Komisja przedstawiła kilka alter-

natywnych scenariuszy działań, które poddała konsultacjom, między innymi 

z udziałem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Re-

gionów
27

.  

W wyniku wzajemnych uzgodnień, 10 grudnia 2010 roku Komisja wydała 

komunikat, w którym ogłosiła tak zwany pakiet jakości. Podsumowuje on pro-

ces konsultacji trwających od 2006 roku oraz zawiera proponowane zmiany. 

Komisja stwierdziła, że dla efektywnej realizacji polityki jakości celowym jest 

utrzymanie w mocy wszystkich trzech programów oznaczeń dla żywności re-

gionalnej i tradycyjnej (ChNP, ChOG, GTS), które wymagają jednak uspójnie-

nia. Główną rolę na tym polu ma odegrać planowane rozporządzenie Parlamen-

tu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewniania jakości produktów 

rolnych. Scali ono w jeden akt prawny kwestie regulowane obecnie przez roz-

porządzenie Rady (WE) nr 509/2006 oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 

510/2006. Uzupełni też rozstrzygnięcia dotyczące oznaczeń o definicje jako-

ściowe. Dopełnieniem nowych przepisów będzie rozporządzenie regulujące 

normy handlowe. Nadzór nad zreformowanym systemem obejmie Komitet ds. 

Polityki Jakości. Scalenie trzech uzupełniających się, a w pełni niezależnych do 

tej pory rozwiązań, pozwoli zrealizować według Komisji akcentowane przez za-

interesowanych potrzeby zmian i przyczyni się do poprawy przejrzystości 

i spójności polityki Wspólnoty.  

Ze względu na zdiagnozowany problem niskiej rozpoznawalności ozna-

czeń i wiedzy o systemie, Komisja podkreśliła konieczność wzmocnienia dzia-

łań z zakresu edukacji, informacji i promocji. Biorąc pod uwagę krytykę i kon-

trowersje jakie wzbudziła jedna z rozważanych alternatyw polegająca na moż-

liwości połączenia systemu nazw chronionych żywności z analogicznymi roz-

wiązaniami dla win i napojów spirytusowych, Komisja odrzuciła taką opcję. 

Zastrzegła jednak, że dostrzegając wagę i istotność argumentu o zwiększeniu 

                                                           
26  Komunikat Komisji do Rady…, s. 13. 
27  Stanowisko komitetów zawarto w: Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego…; Komunikat Komisji do Rady… 
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przejrzystości działań, obniżeniu kosztów oraz usprawnieniu zarządzania dzięki 

ewentualnemu scaleniu oznaczeń w jeden system, pozostawia sobie możliwość 

powrotu do tej propozycji w późniejszym okresie. Do tego czasu przepisy doty-

czące produktów rolnych i środków spożywczych będą, w stosownych zakre-

sach, ujednolicane z przepisami dotyczącymi win i napojów spirytusowych, tak 

by, mimo odrzucenia pomysłu ich połączenia, uzyskać maksymalną możliwą 

spójność.  

W kwestii gwarantowanych tradycyjnych specjalności, Komisja zdecydo-

wała o utrzymaniu oznaczenia w mocy, jednak z zastrzeżeniem ograniczenia go 

do wymogu chronienia zgłaszanych nazw. Planuje więc zawiesić istniejącą 

obecnie możliwość rejestracji nazw bez rezerwacji ich wyłączności. W uzasad-

nieniu Komisja Europejska stwierdziła, że rejestracje tego typu prowadziły do 

wykorzystywania programu wyłącznie w celach promocyjnych, pozbawiając go 

podstawowej roli, jaką jest ochrona produktów i ich nazw przed nadużyciami. 

Komisja uznała, że funkcje promocyjne mogą efektywniej pełnić instrumenty 

krajowe lub regionalne i zdecydowała się pozostawić tę materię w gestii państw 

członkowskich
28

. Zmieniony system gwarantowanych tradycyjnych specjalno-

ści zostanie dodatkowo uproszczony, a terminy rejestracji skrócone z 22 i wię-

cej miesięcy obecnie, do 12 (m.in. dzięki skróceniu okresu rozpatrywania wnio-

sku przez Komisję z 12 do 6 miesięcy, a czasu sprzeciwów na poziomie Wspól-

noty z 6 do 3 miesięcy). Pozwoli to w opinii Komisji na uzyskanie przez grupy 

producentów szybszego zwrotu inwestycji oraz wzrostu zainteresowania syste-

mem i liczby rejestracji o około 60 do 100 rocznie
29

. Dla osiągnięcia spójności 

z oznaczeniami dla żywności regionalnej, procedury rejestracji mają zostać do-

stosowane do analogicznych ścieżek w programach ChNP/ChOG. Dodatkowo, 

dla zwiększenia wiarygodności instrumentu, minimalny okres życia rynkowego 

zgłaszanego produktu, przewidziany w ramach kryterium „tradycji”, zostanie 

wydłużony z 25 do 50 lat, a system ograniczony do gotowych dań i produktów 

przetworzonych
30

.  

                                                           
28  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych z 10.12.2010 r., KOM(2010) 738 

wersja ostateczna, s. 14–23. 
29  Komunikat Komisji do Rady…, s. 12. 
30  Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego…, s. 14–23. 
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Podsumowanie 

Działający od 1992 roku system wyróżniania i ochrony żywności regio-

nalnej i tradycyjnej przechodzi właśnie gruntowną reformę. Przyczynkiem do 

jej przedsięwzięcia były zgłaszane od lat zastrzeżenia co do efektywności unij-

nych rozwiązań, wśród których najczęściej wymieniano: niską znajomość ozna-

czeń wśród europejskich konsumentów, zbytnie zbiurokratyzowanie procedur, 

długość i przewlekłość procesu aplikacji, nieprecyzyjne i niekonsekwentne de-

finiowanie pojęć w ramach poszczególnych programów oraz brak skutecznych 

działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych. Głównym narzędziem 

zmian poprawiających funkcjonalność systemu oraz dających lepsze wykorzy-

stanie potencjału tkwiących w nim korzyści ma się stać nowe rozporządzanie 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów zapewniania jakości 

produktów rolnych, którego projekt przedstawiono w grudniu 2010 roku. Po 

ostatecznych poprawkach wejdzie ono w życie prawdopodobnie w tym lub 

w przyszłym roku. 
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REGIONAL AND TRADITIONAL FOODS IN THE EUROPEAN UNION; THE 

EVALUATION OF THE PRESENT CONDITION AND THE NEEDED 

CHANGES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE SYSTEM  

Summary 

The article presents the changes that took place in the European system of desig-

nations for the regional and traditional food products. The schemes were established in 

the early 90s of the twentieth century. Changes of the regulations were based on current 

needs, so no wonder that during their further development, some problems began to ap-

pear. The most important are: inefficient communication and promotion, lack of pro-
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grams consistency, too high complexity of the system. In order to improve the European 

quality policy and to gain its potential profits, the European Commission carried out 

a series of consultations and prepared the agenda for the reform. The most important 

change is the introduction of the new Regulation of the European Parliament and of the 

Council on agricultural product quality schemes. The new legislation is expected to 

come into force this or next year. 

Translated by Iwona Oleniuch  
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ANNA J. PARZONKO 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE JAKOŚĆ USŁUG DORADCZYCH 

W ROLNICTWIE 

Wprowadzenie 

Historia doradztwa rolniczego wskazuje na jego ważną rolę w rozwoju wsi 

i rolnictwa. Organizacja służb doradczych ulegała częstym zmianom, przysto-

sowując się do wciąż zmieniającej się rzeczywistości politycznej i społeczno-

gospodarczej. Przełomowym momentem w kształtowaniu się obecnego sytemu 

doradztwa rolniczego były lata 2004–2005. W tym okresie wskazać można na 

dwa wydarzenia, które odcisnęły widoczny ślad na polskim doradztwie rolni-

czym. Jako pierwsze wskazać należy integrację Polski z Unią Europejską 1 ma-

ja 2004 roku, kiedy to uległy zmianom warunki finansowania sektora rolnicze-

go, drugim wydarzeniem było wprowadzenie nowej organizacji, zadań i zasad 

działania jednostek doradztwa rolniczego przez uchwalenie ustawy z dnia 

22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego obowiązującej 

od 1 stycznia 2005 roku. Zauważalne staje się także coraz większe zróżnicowa-

nie na rynku usług doradczych. Mimo że państwowe jednostki doradztwa rolni-

czego w dalszym ciągu pełnią rolę wiodącą w systemie usług doradczych, coraz 

większego znaczenia nabiera doradztwo realizowane przez prywatne firmy 

działające w obszarze rolnictwa (producenci czy firmy handlowe sprzedające 

nawozy, środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia dla rolnictwa), doradztwo 

branżowe czy prywatne biura doradcze.  
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Instytucje i organizacje świadczące usługi doradcze należą do bardzo 

zróżnicowanego sektora usługowego. Problem jakości usług doradczych poja-

wia się w stawianych coraz to nowych wymagań polskim rolnikom związanych 

z realizacją założeń Wspólnej Polityki Rolnej, jak również coraz wyraźniej za-

rysowującej się konkurencji środowisk doradczych. Celem artykułu jest okre-

ślenie czynników wpływających na zmiany jakości usług doradczych realizo-

wanych przez ośrodki doradztwa rolniczego. 

1. Problematyka usług w działalności gospodarczej 

Dla współczesnej gospodarki jednym z najważniejszych jest rynek usług. 

Duże zróżnicowanie sektora usług powoduje trudności w definiowaniu usługi, 

dlatego w literaturze można znaleźć wiele odniesień do jej istoty i właściwości. 

Wychodząc z teorii organizacji i zarządzania można usługę zdefiniować jako 

użyteczny produkt niematerialny, który jest wytwarzany w wyniku pracy ludz-

kiej (czynności) w procesie produkcji, przez oddziaływanie na strukturę okre-

ślonego obiektu (człowieka lub przedmiotu materialnego) w celu zaspokojenia 

potrzeb ludzkich
1
. Definicja ta jednak nie oddaje w pełni specyfiki, np. usług 

doradczych, gdyż podkreśla, że usługa wytwarzana jest w procesie produkcji.  

Znacznie szerzej usługi definiowane są w nauce o marketingu, a w szcze-

gólności marketingu relacji. Usługa z marketingowego punktu widzenia jest to 

wszelka działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, 

z zasady niematerialna i nie prowadząca do uzyskania jakiejkolwiek własności
2
. 

Ponieważ usługi są to działania służące zaspokajaniu potrzeb ludzkich, które nie 

znajdują żadnego ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych
3
, osoby pracu-

jące w instytucjach doradczych muszą zwracać uwagę na to, aby usługi zaspo-

kajały potrzeby klientów, co w konsekwencji stwarza prawdopodobieństwo 

powtórnej ich wizyty.  

                                                           
1  M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1998, s. 17. 
2  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 41. 
3  L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, 

PWE, Warszawa 2000, s. 648. 
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Na trudności w świadczeniu usług doradczych znaczny wpływ mają także 

cechy usługi, takie jak
4
: 

– nieuchwytność – produkt poznawany jest dopiero podczas kon-

sumpcji, nie ma możliwości sprawdzenia go przed zakupem, 

– heterogeniczność – usługi są niejednolite przez co trudno je wy-

standaryzować, 

– zniszczalność – nie ma możliwości magazynowania usług (ich 

ulotność i nietrwałość powoduje kłopoty z utrzymywaniem odpo-

wiedniego poziomu usług w okresie wzmożonego popytu), 

– nierozdzielność – usługi są niezwykle mocno związane z człowie-

kiem, a produkt jest wynikiem przygotowania sprzedawcy. 

Trudno również doszukiwać się jednoznacznie brzmiącej, kompletnej de-

finicji jakości usług, ponieważ jest to pojęcie wielowymiarowe. Ogólnie można 

zdefiniować ją jako zdolność zaspokojenia wymagań nabywców usługi. Taka 

definicja podkreśla rolę nabywcy, jego potrzeb, wymagań i oczekiwań. Istnieje 

kilka znanych modeli określających jakość usługi. Do najbardziej znanych nale-

żą
5
:  

1. Model luk jakości, który identyfikuje w procesie dostarczania usług 

pięć możliwych luk między: 1) oczekiwaniami konsumenta a percepcją 

kierownictwa organizacji usługowej; 2) percepcją kierownictwa 

a określeniem jakości usług; 3) określeniem jakości usług a ich pozio-

mem; 4) poziomem dostarczanych usług a formami zewnętrznej ko-

munikacji; 5) usługą otrzymaną a oczekiwaną. Prawidłowo wykorzy-

stany model umożliwia identyfikację najważniejszych przyczyn niedo-

statków jakościowych usługi i wskazuje na znaczenie przyjęcia punktu 

widzenia klienta. 

2. Model Ch. Gronoosa, według którego klient wydaje opinię o jakości 

usług na podstawie tzw. jakości technicznej (materialne środki świad-

czenia usługi, kwalifikacje personelu) oraz tzw. jakości funkcjonalnej 

(zachowanie personelu, jego komunikatywność i uzdolnienia). 

3. Model jakości oczekiwanej i postrzeganej, który zakłada, że jakość 

usługi to stopień, w jakim dostarczona nabywcy usługa spełnia jego 

oczekiwania. Jakość postrzegana to odczucia nabywcy odnośnie do 

                                                           
4  J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 1998, s. 28. 
5  J. Altkorn, T. Kramer, Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 100–101. 
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otrzymanej (zrealizowanej) usługi. Zestawiając swoje wcześniejsze 

oczekiwania ze spostrzeżeniami uzyskuje on określony poziom: satys-

fakcji (jakość postrzegana odpowiada oczekiwaniom), niezadowolenia 

(jakość postrzegana jest znacznie niższa niż oczekiwania), pozytywne-

go zaskoczenia (jakość postrzegana przewyższa oczekiwania)
6
. 

W przypadku usług doradczych należy dodatkowo uwzględnić element 

stałej obecności usługobiorcy w realizacji usługi, który w równym 

stopniu składa się na ocenę jakości finalnego produktu.  

Znajomość tego co warunkuje jakość jest punktem wyjścia realizacji jej 

poprawy. Menedżerowie przedsiębiorstw usługowych z reguły przeceniają war-

tość oferowanych usług. Jest to pochodna wiary, że w gruncie rzeczy chodzi 

o techniczną doskonałość. Konsumenci natomiast najczęściej wskazują na war-

tość kontaktu osobistego i zachowanie się usługodawców; cechy techniczne 

uznają za oczywiste i zwracają na nie uwagę, jedynie wtedy, gdy coś ulega za-

kłóceniu
7
.  

W przypadku funkcjonowania państwowych ośrodków doradztwa rolni-

czego, które traktujemy przecież jako przedsiębiorstwa usługowe, tradycyjne 

podejście marketingowe się nie sprawdza. Warto posłużyć się teorią Gronroosa, 

zgodnie z którą marketing usług powinien być oparty nie tylko na marketingu 

zewnętrznym, lecz również na wewnętrznym i interakcyjnym, ponieważ marke-

ting zewnętrzny koncentruje się na działaniach związanych z przygotowaniem 

usługi, określeniem jej ceny, sposobów dystrybucji i promocji, co nie jest wy-

starczające. Należy zwrócić uwagę na działania przedsiębiorstwa mające na ce-

lu przeszkolenie i motywowanie pracowników do lepszej obsługi klientów 

(marketing wewnętrzny) i określić kwalifikacje, jakimi powinni legitymować 

się doradcy bezpośrednio współpracującymi z klientami (marketing relacyjny). 

2. Czynniki kształtujące jakość usług doradczych 

Punktem wyjścia w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o czynniki 

kształtujące jakość usług doradczych jest uwzględnienie interdyscyplinarnego 

                                                           
6  M. Kachniewska, Modele jakości usług a specyfika produktu turystycznego, w: Turystyka 

w badaniach naukowych, red. A. Nowakowska, M. Przydział, prace ekonomiczne, Wydawnictwo 

WSIiZ, Rzeszów 2006, s. 303–319. 
7  Tamże, s. 303–319. 
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ich charakteru. Świadomość tego, że jakość ta może być kształtowana zarówno 

przez czynniki egzo-, jak i endogenne powoduje pewne trudności w ich okre-

ślaniu.  

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne funkcjonowania organizacji 

doradczych z pewnością warto wymienić przełomowe wydarzenia, które miały 

bardzo duży wpływ na funkcjonowanie kadry doradczej zatrudnionej w doradz-

twie publicznym, takie jak integracja z Unią Europejską, wprowadzenie uregu-

lowań prawnych wytyczających na nowo organizację i sposoby funkcjonowania 

doradztwa publicznego oraz pojawiającą się konkurencję środowisk dorad-

czych. Spośród czynników endogennych w pierwszej kolejności wymienić na-

leży potencjał kadrowy ośrodków doradztwa rolniczego oraz metody zarządza-

nia organizacją doradczą. 

Integracja Polski z Unią Europejską jest czynnikiem bardzo głęboko od-

działującym na procesy gospodarcze i społeczne naszego kraju. Wśród dokonu-

jących się przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich głównym punktem 

zainteresowania służb doradczych jest globalizacja, liberalizacja handlu i wyni-

kająca z tego coraz silniejsza konkurencja; zmniejszanie się liczby rolników; 

podejmowanie przez wieś i rolników nowych funkcji pozaprodukcyjnych oraz 

powszechny dziś zrównoważony rozwój, uwzględniający ochronę środowiska 

i racjonalną gospodarkę zasobami. Jeśli spojrzeć z punktu widzenia rolników, to 

ich uczestnictwo w zadaniach wynikających przykładowo z takich programów, 

jak program rolno-środowiskowy, rachunkowości, rozwoju przedsiębiorczości 

i związanych z nią programów pomocowych UE nastręcza wielu nowych i zło-

żonych problemów. W ich rozwiązywaniu konieczna jest pomoc ze strony służb 

doradczych, co wymusza dokonywanie istotnych i celowo wprowadzanych 

zmian w systemie doradztwa rolniczego, tak aby usługi świadczone przez insty-

tucje doradcze mogły być realizowane na wysokim poziomie, a więc by gwa-

rantowały realizację potrzeb klientów. Aby ten cel można było realizować jesz-

cze efektywniej, należałoby zwrócić uwagę na lepsze powiązanie doradztwa 

z nauką, co przekłada się na wyższą efektywność porad, pełniejsze rozeznanie 

potrzeb badawczych i rozwojowych, nowoczesne rozwiązania technologiczne 

oraz bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwami rolniczymi z uwzględnie-

niem potrzeb rynku.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na zainteresowanie się instytucji do-

radczych problematyką jakości jest czynnik ekonomiczny. Dostrzeżono bowiem 

bezpośrednią relację między jakością świadczonych usług a wynikami finanso-
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wymi instytucji. Podniesienie poziomu jakości usług z reguły prowadzi do 

umocnienia pozycji instytucji doradczej i pozyskania dodatkowych klientów, 

a co za tym idzie do poprawy wyników finansowych. Jednym z takich czynni-

ków, mających wpływ na jakość świadczonych usług jest coraz większa konku-

rencja. Obok państwowych jednostek, swoje miejsce w systemie doradztwa rol-

niczego zajmują inne instytucje i organizacje. W doradztwo rolnicze w coraz 

większym stopniu włączają się Izby Rolnicze, instytuty naukowo-badawcze 

i uczelnie, związki branżowe, przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego 

(w ramach integracji pionowej z dostawcami surowców), powstające coraz czę-

ściej firmy zajmujące się badaniem rynku, dystrybucją środków produkcji czy 

też prywatne firmy zajmujące się profesjonalnym doradztwem
8
. Obecnie w Pol-

sce usługi doradcze świadczone są głównie przez publiczne i prywatne podmio-

ty doradcze. Publiczny system doradztwa rolniczego gwarantuje jednakową 

usługę na terenie całego kraju. Korzyści wynikające z doradztwa prywatnego to 

przede wszystkim innowacyjny i elastyczny system szkolenia, poszukiwanie 

nowych rozwiązań i nowych form pracy. Zaznaczyć jednak należy, że podmioty 

prowadzące działalność komercyjną nastawione są przede wszystkim na te za-

dania doradztwa, na które występuje największe zapotrzebowanie i za które od-

biorca skłony jest uiścić stosowną opłatę. Prywatne doradztwo skupia się dlate-

go głównie na dużych gospodarstwach towarowych, mających dogodne warun-

ki przyrodnicze i ekonomiczne. Poza zainteresowaniami prywatnych biur do-

radczych leżą zadania doradcze wynikające z realizacji funkcji edukacyjno-

szkoleniowych czy informacyjnych. Funkcje te oraz udzielanie drobnych porad 

pozostają w gestii doradztwa publicznego. Coraz większa konkurencja na rynku 

usług doradczych w Polsce stwarza możliwości wyboru najlepszej oferty przez 

rolników, co motywuje dla jednostki doradcze do ponoszenia poziomu swoich 

usług. 

Od połowy lat 80. XX wieku doradztwo publiczne jest krytykowane za 

nieadekwatność do potrzeb rolników, rezultaty i efektywność pracy doradczej 

oraz koszty i sposób finansowania. Rozpoczęto dlatego powolny proces komer-

cjalizacji usług doradczych, którego celem było z jednej strony podnoszenie 

efektywności usług doradczych, a z drugiej ograniczenie dotychczasowych wy-

datków budżetowych na doradztwo. Początki działalności komercyjnej wiążą 

                                                           
8  A.J. Parzonko, Problematyka doradztwa rolniczego i grup producentów rolnych w literatu-

rze, w: Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rol-

nych, red. A.J. Parzonko, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, s. 14–22. 
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się bezpośrednio z uruchomionymi w połowie lat 90. kredytami tzw. preferen-

cyjnymi, początkowo dla rolników później dla zakładów przetwórstwa rolno-

spożywczego. Warunkiem uzyskania kredytu była pozytywna opinia ODR o ce-

lowości przedsięwzięcia, wydanie zaś opinii uwarunkowane było przestawie-

niem planu przedsięwzięcia (biznes plan). Niemalże w 100% plany przedsię-

wzięć wykonywane były przez pracowników ODR, za opracowanie planu ODR 

– Gospodarstwa Pomocnicze pobierały pieniądze
9
. Od 2005 roku zgodnie 

z ustawą o jednostkach doradztwa rolniczego niektóre usługi doradcze są od-

płatne (głównie są to usługi związane z przygotowaniem niezbędnej dokumen-

tacji w celu pozyskania przez rolników dotacji z funduszy Unii Europejskiej). 

Spodziewane efekty komercjalizacji to między innymi większa satysfakcja 

klientów, lepsza interakcja między klientem a doradcą, bardziej efektywne 

usługi nakierowane na potrzeby rolników, a przede wszystkim wzrost jakości 

porad. Komercjalizacja usług doradczych wiąże się z pozyskaniem klientów, 

którymi głównie są rolnicy. Usługi doradcze będą rozwijały się w przyszłości 

według popytu, a nie podaży i rolnicy skierują się do tych instytucji, które naj-

pełniej zaspokoją ich potrzeby, niekoniecznie tam gdzie będzie najtaniej. 

Komercjalizacja usług doradczych wymagała wprowadzenia zmian w za-

rządzaniu organizacją doradczą. Zaczęto wdrażać zmiany w systemach moty-

wacyjnych, tak aby można było wiązać wysokość przychodów jakie pozyskują 

pracownicy z osobistymi korzyściami dla nich, co również miało pozytywny 

wpływ na jakość świadczonych przez doradców usług.  

Najważniejszym zasobem instytucji doradczej są zatrudnieni w niej pra-

cownicy, ich przygotowanie do wykonywania obecnych i przyszłych zadań, 

opinia i postrzeganie doradców przez potencjalnych odbiorców usług dorad-

czych. Jakie elementy pozwalają ocenić poziom kompetencji zawodowych ka-

dry doradczej zatrudnionej w ośrodkach doradztwa rolniczego? Otóż przede 

wszystkim należy zwrócić uwagę na takie informacje, jak kwalifikacje dorad-

ców (poziom wykształcenia, odbyte szkolenia, kursy), doświadczenie zawodo-

we i umiejętności interpersonalne. Pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego 

to wykwalifikowana kadra doradcza. Osoby te mają na ogół wyższe wykształ-

cenie rolnicze, a wymagane na zajmowanym przez nie stanowisku pracy kom-

petencje pozaprzedmiotowe (metodyczne, komunikacyjne i organizatorskie) 

                                                           
9  R. Sass, Komercjalizacja usług doradczych a zmiany w zarządzaniu Kujawsko-Pomorskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, w: Zarządzanie zmianą. Wybrane aspekty, red. 

M. Oliński, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2011, s. 146–162. 
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uzyskują albo w procesie dokształcania (np. podyplomowe studia pedagogicz-

ne) i doskonalenia zawodowego (kursy i seminaria metodyczne), albo tylko do-

skonalenia zawodowego. W jednostkach doradztwa rolniczego w 2007 roku za-

trudnionych było ponad 3890 doradców i specjalistów, w tym niespełna 3000 

osób pracujących bezpośrednio w terenie z rolnikami.  

Wymogi dotyczące kwalifikacji doradców rolnych zatrudnionych 

w ośrodkach doradztwa rolniczego określone są w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 stycznia 2005 roku, a są to: wykształcenie mini-

mum wyższe; staż pracy, minimum rok; ukończenie specjalistycznych kursów 

lub szkoleń. Zgodnie z klasyfikacją zawodu doradcy rolniczego (nr klasyfikacji 

222 101) oraz załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z 4 stycznia 2005 roku, w tabeli stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych 

pracowników jednostek doradztwa rolniczego wprowadzono specjalności, czyli 

stopnie specjalizacji doradcy rolniczego I i II stopnia. Działalność doradców, 

którym nadaje się tytuł doradcy specjalisty I i II stopnia, wymaga określonej 

wiedzy, umiejętności i doświadczenia w realizacji zadań. Doskonalenie wiedzy 

i umiejętności doradców prowadzone jest w różnych formach seminaryjnej, 

szkoleń kursowych, szkoleń praktycznych, studiów podyplomowych, oraz od 

2004 roku, w formie internetowego kształcenia kursowego. Uczestnictwo do-

radców w szkoleniach jest dobrowolne, jednak część świadczonych usług do-

radczych wymaga od nich ukończenia określonych szkoleń i kursów oraz po-

siadania odpowiednich certyfikatów. Aktualnie w Polsce nie ma przepisów 

prawnych regulujących minimalne wymagania w zakresie kwalifikacji zawo-

dowych doradców rolniczych zatrudnionych w innych podmiotach organizacyj-

nych świadczących usługi doradcze dla gospodarstw rolnych
10

, w związku 

z tym usługobiorca nie ma pewności, czy korzystając z usług prywatnej firmy 

doradczej będzie miał zapewnioną usługę najwyższej jakości świadczoną przez 

wykwalifikowany personel. 

Mimo że w publicznym doradztwie wiele uwagi poświęca się kwalifika-

cjom kadry doradczej, pojawiają się krytyczne opinie na temat świadczonych 

usług. Przyczyn można doszukiwać się zarówno w rozwiązaniach systemo-

wych, jak i w organizacji pracy doradców. Według ARiMR, w Polsce na jedne-

                                                           
10  H. Skórnicki, Standardy świadczenia usług doradczych w ramach działania „Korzystanie 

z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów PROW na lata 2007–2013, w tym pakiety 

usług doradczych oraz wymogi, dotyczące dokumentowania wykonanej pracy doradczej, s. 13–

15. 
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go doradcę przypada średnio 329 gosp. (od 162 do 417) o średniej powierzchni 

7,5 ha UR (gosp. pow. 1 ha UR). Dla porównania, w Danii na jednego doradcę 

przypada średnio 20 gospodarstw. Bank Światowy w założeniach systemu szko-

leń i wizyt przyjmuje wskaźnik 80 gospodarstw na jednego doradcę. Ograni-

czona liczebnie kadra doradcza nie jest w stanie w pełni realizować wszystkich 

nakładanych na nią zadań. Powszechnie stosowane środowiskowe i grupowe 

formy oddziaływań doradczych nie są w stanie zaspokoić indywidualnych po-

trzeb doradczych. Najskuteczniejsze i pozwalające wykorzystać w pełni poten-

cjał tkwiący w kadrze doradczej doradztwo indywidualne realizowane jest na-

tomiast w ograniczonym zakresie.  

Pewne negatywne skutki, z punktu widzenia organizacji pracy instytucji 

doradczej, niesie za sobą działalność komercyjna doradztwa. Dbając o wysoką 

jakość, bardziej złożone usługi doradcze powinny być wykonywane przez spe-

cjalistów zakładowych lub przez zespół pracowników – doradca pracujący w te-

renie mający bezpośredni kontakt z potencjalnym klientem i specjalista zakła-

dowy wyposażony w aktualną wiedzę i informacje. Osobiste korzyści material-

ne pracowników z tytułu wykonywania usług komercyjnych, powodują nieste-

ty, że jakość wykonywanych usług staje się mniej ważna i zauważalna jest 

stopniowa eliminacja specjalistów
11

. 

Usługa doradcza nierozerwalnie związana jest z człowiekiem, który ją ofe-

ruje. Dlatego predyspozycje osobowościowe i umiejętności interpersonalne ma-

ją znaczenie w ocenie świadczonej usługi. Z pewnością znacznie wyżej ocenio-

na będzie praca doradcy z następującymi cechami charakteru: uprzejmość, 

życzliwość, pogodne usposobienie, cierpliwość, otwartość, które sprzyjają bu-

dowaniu zaufania i tworzeniu atmosfery sprzyjającej współpracy. Na ocenę ja-

kości usługi świadczonej przez doradcę wpływ będą miały takie umiejętności 

interpersonalne jak: odpowiednie umiejętności komunikowania się, umiejętno-

ści pedagogiczne, a wśród nich zwłaszcza zdolności do wytwarzania atmosfery 

życzliwości, umiejętność wzbudzania zaufania, wiarygodności, zainteresowania 

i pozytywnej motywacji oraz orientacji na działania. 

                                                           
11  R. Sass, Komercjalizacja…, s. 146–162. 
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Podsumowanie 

Na jakość usług doradczych świadczonych przez ośrodki doradztwa rolni-

czego wpływ ma wiele czynników. Zmieniające się warunki funkcjonowania 

gospodarstw i towarzyszące im zmiany oczekiwań i potrzeb życiowych rodzin 

rolniczych wymuszają na instytucjach doradczych podejmowanie działań ukie-

runkowanych na realizację nowych zadań, a co się z tym wiąże, wprowadzanie 

do oferty doradczej nowych usług. Wymaga to od doradców systematycznego 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie wprowadzenie uregulo-

wań prawnych, ustalających nowe zasady funkcjonowania państwowych jedno-

stek doradczych, a przede wszystkim wprowadzenie częściowej komercjalizacji 

usług doradczych wywarło pozytywny wpływ na kształtowanie się jakości 

usług doradczych. Pojawienie się coraz większej liczby nowych podmiotów 

świadczących usługi doradcze wymusza na doradztwie publicznym wprowa-

dzanie nowych, skuteczniejszych sposobów działania. Mimo wielu czynników 

sprzyjających podnoszeniu poziomu usług doradczych można też wskazać na 

pewne ograniczenia, które powodują, że usługi, realizowane przez doradztwo 

publiczne, nie zawsze są konkurencyjne w stosunku do usług firm prywatnych. 

W związku z tym można wskazać pewne obszary zmian, które mogłyby wpły-

nąć na wyższą jakość usług doradczych. Wskazana byłaby reorganizacja struk-

tury ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie dostosowania liczby etatów do-

radców w gminach i powiatach do zapotrzebowania na usługi doradcze w da-

nym rejonie; doradztwo, aby należycie spełniało swoją rolę, powinno mieć wy-

sokiej klasy fachowców, dlatego korzystne byłoby wprowadzenie obowiązko-

wego uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego; niezbędne 

jest ustanowienie odpowiedniego systemu kontroli jakości usług świadczonych 

przez ośrodki doradztwa rolniczego i prywatne firmy doradcze, tak aby można 

było dokonywać ich oceny porównawczej. 
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FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF CONSULTING SERVICES IN 

AGRICULTURE 

Summary 

The goal of this development is to specify the factors influencing changes in quali-

ty of consulting service offered by agricultural consulting centres. Key events, that had 

a detrimental influence on the functioning of consultants in public service, have been 

covered, taking into account external conditions of the consulting organisations. Among 

these events are: EU integration, new law regulations recreating organisation and func-

tioning of public consulting agencies and emerging competition in the consulting envi-

ronment. Regarding internal factors, human capital potential of the agricultural consult-

ing centres and changes in their style of management have been covered in the first 

place. 
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ŁUKASZ POPŁAWSKI 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

SZANSE ROZWOJU USŁUG W OPINII MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW 

CHRONIONYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – 

WNIOSKI 

Wprowadzenie 

Parki krajobrazowe wraz z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody 

i obszarami chronionego krajobrazu, siecią Natura 2000 tworzą układ wzajem-

nie uzupełniających się form ochrony przyrody, a związany z tym stopień rygo-

ru prawnego zależy od lokalnych warunków. W ostatnich latach następuje 

wzrost powierzchni tych obszarów w całości obszaru Polski, w 1980 roku wy-

nosił 3,5%, a w 1999 roku już 33,1%
1
. Największy udział odnotowuje się 

w województwie świętokrzyskim – 62%. W województwie tym wśród 72 gmin 

wiejskich, w 49 przeważają omawiane obszary chronione w całości powierzch-

ni. Podstawowym celem działania jest utrzymanie naturalnych procesów przy-

rodniczych, stabilności ekosystemów, a w szczególności zachowanie bioróżno-

rodności.  

Rozwój przemysłu i usług zalicza się do działalności rozwijanej również 

na obszarach chronionych. Od wielu lat istotne jest wspieranie nie tylko rolnic-

twa, ale zwłaszcza usług na obszarach wiejskich w celu zapewnienia zwiększe-

nia zatrudnienia poza rolnictwem, tym samym stworzenia warunków do rozwo-

ju wielofunkcyjnego. W przypadku gmin na obszarach chronionych, mimo 

przepisów prawnych ograniczających działalność gospodarczą oraz braków 

                                                           
1  Rocznik statystyczny – Ochrona środowiska, Wyd. GUS, Warszawa 2004, s. 278. 
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w infrastrukturze, mogą one rozwijać na swoim terenie przemysł i usługi, 

zwłaszcza w zakresie działalności okołorolniczej. Związane z tym przedsię-

wzięcia wymagają różnych form wsparcia, np. przez obniżkę lokalnych podat-

ków lub tworzenie korzystniejszych warunków dla amortyzacji środków trwa-

łych.  

Systematyczny wzrost oraz konieczność pobudzania działalności gospo-

darczej na obszarach chronionych spowodowały zainteresowanie autora tema-

tyką rozwoju usług, w tym również turystyki i rzemiosła, dlatego celem artyku-

łu jest przedstawienie opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa 

świętokrzyskiego w zakresie rozwoju usług. 

1. Zakres i metodyka badań 

Badania mające na celu określeniu podstaw dla kierunków rozwoju obsza-

rów chronionych w województwie świętokrzyskim są prowadzone przez autora 

od 1998 roku i trwają do dzisiaj. Obejmują one między innymi, rozpoznanie 

czynników wpływających na wielofunkcyjny ekorozwój obszarów chronionych. 

W ramach tych prac wykonano badania ankietowe w 44 gminach o przewadze 

obszarów chronionych i w gminie Iwaniska (48% powierzchni tych obszarów). 

Dane statystyczne oraz inne materiały stanowiły element uzupełniający. 

Uwzględnione jednostki stanowiły 61% gmin wiejskich w województwie świę-

tokrzyskim i 90% jednostek wiejskich o przewadze w ich powierzchni obsza-

rów chronionych. W artykule podsumowano tematykę usług na obszarach chro-

nionych województwa świętokrzyskiego. Należy podkreślić, że usługi były 

wymieniane na szóstym miejscu, a turystyka na drugim lub trzecim (w zależno-

ści od gminy) wśród preferowanych kierunków rozwoju przez respondentów 

(rzemiosło było na ostatnim miejscu). W artykule zastosowano następujące me-

tody badawcze: analogię, opis, dedukcję, indukcję i behawioralną. Kwestiona-

riusze ankietowe wypełnili wszyscy zainteresowani tym problemem oraz osoby 

mające znaczący autorytet i wpływ na podejmowane decyzje, a w szczególno-

ści: wójt, radni, sołtysi, lokalni liderzy, pracodawcy, przedsiębiorcy, zaintere-

sowani przyszłością gminy mieszkańcy, rolnicy, liderki organizacji kobiecych, 

liderzy organizacji społecznych i politycznych oraz związków zawodowych, 

ksiądz, aptekarz, lekarze i nauczyciele, co jest zgodnie z poglądem jaki prezen-
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tuje J. Siekierski
2
 oraz S. Zawisza i S. Pilarska

3
, że głównie takie osoby wyzna-

czają kierunki działań rozwojowych w danej społeczności wiejskiej. Dobór 

„próby” był celowy, trudno bowiem badać osoby, które nie były zainteresowane 

i nie rozumiały problemu rozwoju obszarów chronionych z punktu widzenia ich 

gminy. Rolnicy wśród ankietowanych stanowili od 30–40%. Wyniki odpowie-

dzi rolników stanowią podstawę niniejszej publikacji. Liczba ankiet skierowa-

nych do mieszkańców w każdej z gmin wynosiła średnio 250, z których co 

najmniej 100 zostało wypełnionych i poddanych analizie. W grupie ankietowa-

nych liczba kobiet i mężczyzn była porównywalna. Sumarycznie, wywiadem 

objęto 6600 respondentów, w tym 1800 właścicieli gospodarstw rolnych. Po 

weryfikacji surowego materiału statystycznego zakwalifikowano do bazy da-

nych 5160 ankiet, z których 2858 wypełniły kobiety. Kwestionariusz wywiadu 

z mieszkańcami obszarów chronionych zawierał trzy części, uwzględniające za-

łożone cele pracy: pierwszą poświęcono sylwetce respondenta (wiek, wykształ-

cenie, sytuacja materialna, a w przypadku rolników, np. sposób wejścia 

w posiadanie gospodarstwa). Najwięcej pytań dotyczyło opinii i poglądów 

mieszkańców na tematy związane z uwarunkowaniami rozwoju ich gminy i ob-

szarów prawnie chronionych, w tym usług.  

2. Oczekiwania mieszkańców obszarów chronionych w zakresie usług 

Idea rozwoju zrównoważonego i trwałego ma szczególne znaczenie dla 

obszarów przyrodniczych, które spełniają różne funkcje, zwłaszcza promowanie 

ekologicznych kierunków rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, szcze-

gólnie rolnictwa zintegrowanego, a przede wszystkim ekologicznego oraz tury-

styki wiejskiej. Przy rozpatrywaniu obszarów chronionych wiele miejsca po-

święca się także przemysłowi (nieuciążliwemu), rzemiosłu i usługom.  

W badanych przez autora gminach istnieje szansa na rozwój usług. Szan-

są dla rozwoju usług są dla mieszkańców tych gmin: wynajem mienia pań-

stwowego lub samorządowego po preferencyjnych cenach (we wszystkich jed-

                                                           
2  J. Siekierski, Rola liderów wiejskich w absorpcji finansowych środków unijnych dla rozwo-

ju rolnictwa z obszarów wiejskich, w: Wpływ integracji europejskiej na przemiany strukturalne 

obszarów o wysokim bezrobociu, red. L. Pałasz, Wyd. AR Szczecin, Szczecin 2004, s. 156–159. 
3  S. Zawisza, S. Pilarska, Liderzy wiejskich społeczności lokalnych, Zagadnienia Doradztwa 

Rolniczego 2003, 1/2 (34), Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiej-

skich, s 17–19. 
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nostkach oprócz Krasocina, Smykowa i Oksy), bezpłatne doradztwo ekono-

miczno-prawne (we wszystkich jednostkach oprócz Krasocina i Nowego Kor-

czyna), a zwłaszcza ulgi i zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości (we 

wszystkich jednostkach, oprócz Krasocina i Oksy). Istotną szansą mogłyby być 

według respondentów również gwarancje kredytowe, co należy rozumieć jako 

chęć zapewnienia sobie zwrotu kredytu w razie niepowodzenia podjętych inwe-

stycji (41 gmin, ale „nie” w Krasocinie, Górno i Sitkówce Nowiny oraz w No-

wym Korczynie). Ponadto w 39 gminach ankietowani wskazywali na ulgi 

i zwolnienia w podatku od środków transportowych uznając, że jest to szansa 

rozwojowa dla usług. Należy zwrócić uwagę, że podatek od środków transpor-

towych jest – jak również podkreślano – jednym z większych obciążeń finan-

sowych dla rolników dysponujących małym i średnim areałem ziemi. Wśród 

barier dla rozwoju usług ankietowani najczęściej wymieniali brak środków fi-

nansowych (we wszystkich gminach, oprócz Sitkówki Nowiny, ale zwłaszcza 

w Krasocinie). Ponadto respondenci wskazywali na brak instrumentów ekono-

micznych wspierających omawiany rozwój w 32 gminach, a także brak opłacal-

ności działalności usługowej – w 30 gminach. Wśród innych barier stwierdzano 

brak: bazy usług życia codziennego – w 9 gminach, bazy usługowej dla tury-

stów – w 26 gminach, zorganizowanej sieci usług – w 29 gminach, a także zain-

teresowania usługami mieszkańców gminy – w 17 gminach
4
.  

Warto podkreślić, że w zakresie rozwoju usług, mieszkańcy pokładają du-

że nadzieje oprócz gwarancji kredytowych (w 15 gminach na pierwszym miej-

scu), także w bezpłatnym doradztwie ekonomiczno-prawnym (w 16 gminach). 

Szczegółowe wyniki badań zaprezentowano w tabeli 1 i 2. 

3. Możliwości rozwoju turystyki i rzemiosła 

Turystykę powszechnie uznaje się za szansę dla obszarów wiejskich w ra-

mach wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, która może być podsta-

wową funkcją pozarolniczą gospodarstw i mieszkańców wsi, zwłaszcza na ob-

szarach chronionych. Głównym czynnikiem pobudzającym rozwój agroturysty-

ki jest poszukiwanie przez producentów rolnych dodatkowych źródeł docho-

dów.  

                                                           
4  Ł. Popławski, Uwarunkowania ekorozwoju gmin wiejskich na obszarach chronionych wo-

jewództwa świętokrzyskiego, Wyd. Nauk PWN, Warszawa 2009, s. 235. 
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Na tereny wiejskie należy wprowadzać nowe dziedziny gospodarowania, 

dające zatrudnienie ludności i pozwalające na uzyskiwanie w gospodarstwach 

dochodów uzupełniających. Powszechnie uważa się, że istnieje potrzeba stwo-

rzenia lokalnych centrów wzrostu, w tym opartych na usługach na rzecz rozwo-

ju lokalnego, również w zakresie usług na rzecz rolnictwa. Wśród takich form, 

które mogłyby wspierać rozwój obszarów chronionych, wymienia się rzemiosło 

oraz turystykę, a zwłaszcza – agroturystykę.  

Turystyka jest postrzegana jako wysoko rentowna dziedzina działalności 

gospodarczej, przy czym turystyka alternatywna pojawiła się w krajach Europy 

Zachodniej już w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Turystyka ta pro-

paguje czynny wypoczynek w nieskażonym środowisku naturalnym, w otocze-

niu miejscowej społeczności i innych ludzi. Najbardziej rozpowszechnioną 

formą tej turystyki jest turystyka wiejska, która – jak sama nazwa wskazuje – 

dotyczy obszarów wiejskich. Jest dostosowana do istniejących tam warunków 

i racjonalnie wykorzystuje miejscowe zasoby, które zapewniają uczestnikom ci-

szę, spokój oraz odpoczynek w naturalnym otoczeniu. W Polsce turystyka reali-

zowana w gospodarstwach rolnych nazywa się agroturystyką, a w krajach Unii 

Europejskiej taka działalność formalnie traktowana jest jako dziedzina rolnic-

twa.  

Rozwój nowych form turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, stanowi 

niewątpliwie szanse dla rozwoju obszarów wiejskich. Działalność ta wpływa 

bowiem na łagodzenie skutków bezrobocia, którymi dotknięte są regiony wiej-

skie, a także na poprawę sytuacji finansowej. Dodatkowym argumentem za 

wspieraniem wszelkich form usług, w tym zwłaszcza turystyki a także rzemio-

sła, jest pokonanie wielu barier natury psychologicznej, a także finansowej. 

Atrakcyjność usługowa regionów wiejskich wynika głównie z uwarunkowań 

przyrodniczych, czyli czystego środowiska naturalnego czy żywności 

o wyższych walorach smakowych i zdrowotnych. Rozwój wszelkiej tego typu 

działalności gospodarczej osłabia negatywne zjawiska występujące na wsi, czyli 

bezrobocie i brak wiary mieszkańców wsi, że działalność pozarolnicza się opła-

ca. Nowe miejsca pracy i nowe źródła dochodów stanowią pierwsze objawy ko-

rzystnej roli turystyki. Rozwój wszelkiej działalności, a zwłaszcza turystyki 

sprzyja pobudzaniu przedsiębiorczości, modernizacji obiektów i tworzeniu no-



 Szanse rozwoju usług w opinii mieszkańców obszarów chronionych… 255 

 

wej infrastruktury turystycznej, a także trosce o dziedzictwo kulturowe i histo-

ryczne
5
. 

Wybór określonych usług, w tym zwłaszcza form turystyki, zależy 

w znacznym stopniu od podmiotów tam działających i ofert opartych na potrze-

bach rynku i własnych możliwościach. Podmioty wykonujące usługi muszą 

wykazywać się przedsiębiorczością, co jest szczególnie istotne w działalności 

agroturystycznej, gdzie rynek od strony podażowej zwiększył się i stał się kon-

kurencyjny, natomiast popyt na te usługi pozostał na tym samym poziomie, 

przy coraz większych wymaganiach stawianych przez gości. Powodzenie roz-

woju agroturystyki jest zależne od przeobrażeń ekonomicznych na wsi, od moż-

liwości finansowych i uzyskania wsparcia kredytowego, poza tym od infrastruk-

tury społeczno-gospodarczej gminy, od świadczonej na jej rzecz pomocy ze 

strony instytucji samorządowych i doradczych. 

Domeną agroturystyki jest przestrzeń zapewniająca bliskość natury i swo-

bodę poruszania się, ograniczająca kontakt z anonimowym tłumem i stwarzają-

ca możliwość kontaktu zarówno z mieszkańcami, jak i innymi turystami. Cha-

rakteryzuje się mała skalą występowania, ułatwiając nawiązywanie wzajemnych 

więzi, dzięki którym ponowne przyjazdy w przyszłości stają się bardziej praw-

dopodobne. Jej nagły rozwój był efektem przemian społeczno-gospodarczych, 

wyzwalających poszukiwania nowych sposobów pozyskiwania dochodów
6
. Ko-

rzyści ekonomiczne agroturystyki łączą się z rozwojem gospodarstw rolnych, 

wsi i gminy dzięki dodatkowym dochodom gospodarstw rolnych oraz samorzą-

dów. Agroturystyka jest źródłem powstania i rozwoju dodatkowego rynku zby-

tu na produkty żywnościowe, zwłaszcza mało przetworzone i różnego rodzaju 

usługi miejscowe (rękodzielnictwo, rzeźbiarstwo). Stwarza także szansę dla 

rozwoju infrastruktury społecznej i technicznej gminy, a przez to wpływa na 

podwyższenie poziomu życia mieszkańców oraz na dodatkowe zatrudnienie 

i dalszy rozwój, w tym usług.  

Na podstawie badań w gminach znajdujących się w parkach krajobrazo-

wych i obszarach chronionego krajobrazu województwa świętokrzyskiego, 

można wskazać, że szansą na rozwój tych terenów może być turystyka, która 

                                                           
5  Ł. Popławski, M. Rutkowska-Podołowska, J. Pakulska, G. Podołowski, M. Stępień, Agrotu-

rystyka jako nowoczesna forma turystyki, Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie 2011 (w dru-

ku). 
6  A.P. Wiatrak, Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju w Polsce, Ze-

szyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja, nr 403, z. 90. Kraków 2003, s. 78–79. 
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w większości gmin wymieniana jest jako druga lub trzecia w kolejności naj-

ważniejszych kierunków rozwoju po rolnictwie.  

Powodzenie rozwoju turystyki zależy również od wzajemnej współpracy 

gminy z jej mieszkańcami. Władze lokalne często nie mają pełnej informacji 

o agroturystyce w gminie, dlatego w celu poprawienia istniejącej sytuacji do 

jednych z podstawowych zadań samorządów gminnych powinna należeć ocena 

możliwości rozwoju tej formy wypoczynku. Na podstawie własnych badań an-

kietowych autor stwierdził, że wśród rolników, którzy wyrażają chęć łączenia 

działalności rolniczej z turystyką przeważają osoby młodsze (30–40 lat) oraz 

lepiej wykształcone (co najmniej z wykształceniem średnim).  

W województwie świętokrzyskim duża powierzchnia obszarów chronio-

nych (66% regionu) stwarza liczne możliwości rozwoju agroturystyki i turysty-

ki pobytowo-historycznej, ze względu na liczne atrakcje turystyczne w rodzaju 

zamków, dworków, obiektów przyrodniczych oraz miejsc kultu religijnego. 

Dodatkowo centralne położenie województwa z urozmaiconą przyrodą oraz 

czystym środowiskiem jest niewątpliwie atutem przyciągającym turystów z du-

żych miast, chcących tam wypocząć. Rozwój gospodarstw agroturystycznych 

jest źródłem powstania i rozwoju dodatkowego rynku zbytu na produkty żyw-

nościowe, w tym dla gospodarstw ekologicznych i na różnego rodzaju usługi 

miejscowe, w tym rękodzielnictwo i rzeźbiarstwo.  

W województwie świętokrzyskie w 2008 roku było 1184 gospodarstw 

ekologicznych i 362 gospodarstw agroturystycznych z 1166 pokojami, w któ-

rych znajdowało się 3160 miejsc noclegowych. Znacząca liczba tych gospo-

darstw znajdowała się na obszarach chronionych i w istotny sposób pobudzała 

rozwój turystyki na tych terenach. 

Oprócz chęci wypoczynku osób zamiejscowych, ważne jest zainteresowa-

nie samych mieszkańców. Istotną rolę odgrywają także inne elementy, jak baza 

noclegowa, zorganizowana sieć szlaków turystycznych, infrastruktura drogowa, 

instrumenty ekonomiczne wspierające rozwój turystyki, opłacalność i posiadane 

środki finansowe przeznaczone na ten cel. Wśród instrumentów ekonomicz-

nych, które stymulują rozwijanie działalności turystycznej eksponuje się ulgi 

i zwolnienia podatkowe, bezpłatne doradztwo, gwarancje kredytowe.  

Szukając barier rozwojowych, zapytano respondentów, które z nich wywo-

łują największe ograniczenia w rozwoju turystyki. Respondenci udzielali odpo-

wiedzi wybierając z ośmiu zaproponowanych rodzajów barier, do których nale-

żą następujące: brak bazy noclegowej, zorganizowanej sieci turystycznej, infra-
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struktury turystycznej, a także brak zainteresowania mieszkańców gminy roz-

wojem turystyki, brak chętnych turystów do odwiedzenia gminy, brak instru-

mentów ekonomicznych wspomagających taki kierunek rozwoju oraz brak 

środków finansowych. Wśród tych ośmiu zaproponowanych do wyboru barier, 

najczęściej pojawiały się: brak środków finansowych (w 26 gminach na pierw-

szym oraz w ośmiu na drugim miejscu) oraz brak bazy noclegowej (w sześciu 

gminach na pierwszym i w siedmiu na drugim miejscu). Dla ankietowanych 

istotną barierą jest brak instrumentów ekonomicznych wspierających rozwój tu-

rystyki (w czterech gminach na pierwszym oraz w ośmiu na drugim miejscu). 

Natomiast tylko w dwóch gminach (Piekoszów i Smyków) ankietowani uznali 

za barierę rozwoju turystyki brak opłacalności takich usług. Podobną odpo-

wiedź uzyskano, gdy zapytano, czy mieszkańcy gminy są zainteresowani roz-

wojem turystyki. Tylko w czterech gminach o charakterze raczej przemysło-

wym, mieszkańcy stwierdzili, że nie są zainteresowani rozwojem tego kierunku 

w ich gminie (w dwóch gminach odpowiedzi na pierwszym i w dwóch na dru-

gim miejscu). Szczegółowe wyniki badań zaprezentowano w tabeli 3 i 4. 

Tabela 1 

Wypowiedzi respondentów – bariery rozwojowe usług 

Gmina Największe bariery w rozwoju usług w opinii respondentów (w %) 

 

Brak bazy 

usługowej 

życia co-

dziennego 

Brak ba-

zy usłu-

gowej 

dla tury-

stów 

Brak zorgani-

zowanej sieci 

usług 

Brak zaintere-

sowania usłu-

gami miesz-

kańców gmi-

ny 

Brak instru-

mentów eko-

nomicznych 

wspierają-

cych rozwój 

usług 

Brak opła-

calności 

działalno-

ści usłu-

gowej 

Brak środ-

ków finan-

sowych na 

taki rozwój 

Baćkowice 27,48 26,92 17,83 21,87 23,85 19,53 27,13 

Bałtów 29,00 15,15 24,75 17,35 19,59 15,31 21,87 

Bliżyn 26,47 25,24 13,72 20,79 13,86 29,70 13,72 

Bodzechów 27,27 31,67 25,86 23,01 19,83 22,81 20,34 

Bogoria 24,03 11,11 14,06 9,30 10,08 16,28 13,95 

Brody 26,51 27,82 23,49 26,51 23,08 24,24 22,90 

Daleszyce 35,51 21,49 20,95 17,92 23,58 26,41 21,69 

Gnojno 26,35 26,35 24,67 25,17 24,49 25,00 24,66 

Górno 40,78 26,21 17,48 22,33 14,56 15,53 13,59 

Imielno 34,58 19,05 28,30 25,71 23,81 26,67 20,95 

Iwaniska 29,13 20,95 21,36 29,13 16,67 17,14 16,50 

Kije 29,91 31,77 28,57 21,15 23,36 25,23 22,86 

Kluczew-

sko 

29,41 38,20 37,08 27,38 16,09 20,73 19,77 
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Gmina Największe bariery w rozwoju usług w opinii respondentów (w %) 

 

Brak bazy 

usługowej 

życia co-

dziennego 

Brak ba-

zy usłu-

gowej 

dla tury-

stów 

Brak zorgani-

zowanej sieci 

usług 

Brak zaintere-

sowania usłu-

gami miesz-

kańców gmi-

ny 

Brak instru-

mentów eko-

nomicznych 

wspierają-

cych rozwój 

usług 

Brak opła-

calności 

działalno-

ści usłu-

gowej 

Brak środ-

ków finan-

sowych na 

taki rozwój 

Krasocin 43,81 37,73 32,07 33,65 35,92 39,62 39,80 

Łagów 27,08 18,18 24,74 26,80 14,14 16,33 20,41 

Łopuszno 26,60 20,88 16,16 12,22 17,65 9,09 16,67 

Masłów 21,85 18,48 15,96 16,37 19,83 17,79 16,80 

Michałów 22,93 26,85 25,00 22,43 19,05 15,09 17,76 

Mirzec 15,74 19,82 16,67 15,17 17,43 18,18 16,96 

Mniów 17,27 22,64 17,59 17,47 14,81 24,53 16,04 

Nowy Kor-

czyn 

17,30 21,70 18,44 16,19 13,21 21,15 15,09 

Oksa 26,27 34,33 29,41 26,86 31,58 30,53 30,83 

Opatowiec 23,15 24,30 21,90 18,70 30,19 18,52 16,67 

Pacanów 31,00 33,67 37,11 30,21 30,30 27,83 28,30 

Pawłów 23,01 22,52 20,00 24,11 18,75 20,00 17,12 

Piekoszów 19,05 14,29 15,53 11,43 9,80 4,81 9,52 

Pierzchnica 31,63 40,40 36,46 38,00 31,63 31,00 34,00 

Radoszyce 23,76 24,51 26,73 19,00 23,76 17,82 21,57 

Raków 19,61 19,00 21,00 18,00 20,00 15,31 15,15 

Ruda Ma-

leniecka 

44,21 40,78 35,71 30,00 28,86 25,47 29,00 

Sitkówka 

Nowiny 

34,54 24,77 24,77 21,82 18,69 19,27 22,93 

Skarżysko 

Kościelne 

22,22 33,33 33,67 23,23 28,00 23,96 23,53 

Słupia Ję-

drzejowska 

16,96 14,91 15,31 10,62 12,28 16,81 16,67 

Słupia Ko-

necka 

21,24 16,67 20,18 18,58 22,52 17,70 19,27 

Smyków 37,04 32,73 31,77 24,30 22,43 25,47 32,11 

Sobków 22,45 18,81 23,76 15,15 17,17 19,00 17,00 

Solec Zdrój 26,98 20,31 20,80 24,22 16,28 18,55 21,70 

Stopnica 10,81 10,81 9,09 10,00 9,82 7,21 6,36 

Strawczyn 20,41 26,47 22,45 19,19 16,50 23,23 24,75 

Szydłów 27,43 23,21 20,91 30,36 24,11 22,12 23,68 

Tuczępy 14,14 17,17 16,16 17,00 15,15 16,00 14,14 

Wiślica 23,53 25,49 26,53 31,68 22,55 23,76 20,95 

Wodzisław 25,00 26,36 21,10 23,85 20,91 25,23 23,42 

Zagnańsk 22,86 21,30 19,23 22,43 20,56 18,87 16,82 

Złota 62,50 12,50 12,04 11,71 7,21 9,09 5,36 

Źródło: badania własne. 
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Tabela 2 

Wypowiedzi respondentów – szanse rozwojowe usług 

Najbardziej preferowane przez respondentów szanse rozwoju (w %) 

Gmina 
Ulgi w pod. od 

nieruchomości 

Wynajem 

mienia 

Bezpłatne do-

radztwo 

Ulgi w pod. od 

środków transp. 

Gwarancje kre-

dytowe 

Baćkowice 20,15 22,66 18,32 22,14 23,85 

Bałtów 24,21 22,58 23,71 29,47 25,55 

Bliżyn 17,82 22,55 14,85 12,62 14,71 

Bodzechów 24,14 24,55 24,14 25,44 16,36 

Bogoria 6,98 7,14 13,28 9,62 11,63 

Brody 22,39 22,14 22,14 22,14 18,90 

Daleszyce 18,86 23,36 20,56 19,44 19,62 

Gnojno 28,77 28,77 26,17 31,97 29,45 

Górno 15,53 27,45 18,45 18,63 24,51 

Imielno 17,31 21,00 25,00 19,05 22,55 

Iwaniska 18,00 17,47 17,14 22,00 16,16 

Kije 17,14 14,28 14,15 15,24 18,87 

Kluczewsko 21,69 19,05 22,62 27,27 18,82 

Krasocin 30,77 41,75 38,61 45,19 33,01 

Łagów 15,62 15,46 16,49 23,96 18,56 

Łopuszno 20,24 12,35 14,43 18,29 24,39 

Masłów 14,65 19,64 13,44 22,41 21,05 

Michałów 15,09 16,98 23,76 20,00 18,09 

Mirzec 18,18 20,37 20,72 21,10 19,44 

Mniów 20,95 23,76 18,63 16,50 11,76 

Nowy Korczyn 20,19 19,05 22,86 20,00 21,15 

Oksa 28,57 34,40 25,95 25,58 27,78 

Opatowiec 18,87 22,55 23,58 30,19 25,47 

Pacanów 28,12 25,53 29,16 18,28 28,26 

Pawłów 12,84 7,54 10,18 14,81 13,76 

Piekoszów 9,52 13,33 7,61 10,48 1,92 

Pierzchnica 24,49 25,25 26,00 26,26 27,00 

Radoszyce 22,77 21,43 17,82 28,28 22,22 

Raków 15,15 16,16 22,77 21,00 17,00 

Ruda Maleniecka 25,00 22,92 28,72 21,74 21,65 

Sitkówka Nowiny 19,09 19,27 20,00 17,76 23,36 

Skarżysko Ko-

ścielne 

24,74 23,71 15,15 23,00 22,22 

Słupia Jędrzejow-

ska 

19,30 18,42 19,30 18,58 18,02 

Słupia Konecka 14,29 17,12 16,81 16,96 15,18 

Smyków 30,28 32,41 28,04 41,35 38,10 

Sobków 22,45 20,62 15,46 16,49 20,20 

Solec Zdrój 17,89 22,22 21,87 24,03 22,76 

Stopnica 7,34 15,45 11,54 11,93 11,93 

Strawczyn 19,79 13,83 14,89 19,56 27,96 

Szydłów 23,21 25,89 21,93 29,20 26,36 
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Najbardziej preferowane przez respondentów szanse rozwoju (w %) 

Gmina 
Ulgi w pod. od 

nieruchomości 

Wynajem 

mienia 

Bezpłatne do-

radztwo 

Ulgi w pod. od 

środków transp. 

Gwarancje kre-

dytowe 

Tuczępy 15,63 19,39 23,47 18,00 24,49 

Wiślica 25,25 26,80 22,77 24,00 22,11 

Wodzisław 27,10 24,53 28,70 33,64 23,85 

Zagnańsk 17,14 11,65 17,31 20,19 21,36 

Złota 4,59 15,31 5,50 8,03 5,50 

Źródło: badania własne. 

Tabela 3 

Wypowiedzi respondentów – bariery rozwojowe turystyki 

Gmina Największe bariery w rozwoju turystyki w opinii respondentów (w %) 

 

Brak 

bazy 

nocle-

gowej 

Brak zor-

ganizo-

wanej sieci 

turystycz-

nej 

Brak in-

frastru-

ktury tu-

rysty-

cznej 

Brak zainte-

resowania 

mieszkań-

ców gminy 

rozwojem tu-

rystyki 

Brak chęt-

nych tury-

stów 

Brak instru-

mentów 

ekonomicz-

nych 

Brak 

opła-

cal-

ności 

Brak 

środ-

ków 

Baćkowice 32,33 22,31 22,31 30,30 26,52 30,77 25,58 33,59 

Bałtów 53,47 39,80 40,01 38,77 40,00 41,67 28,57 53,54 

Bliżyn 52,43 38,62 44,66 35,65 31,69 51,45 38,00 56,87 

Bodzechów 32,52 34,45 33,62 25,62 33,90 39,13 33,04 43,09 

Bogoria 29,69 30,24 34,88 40,77 37,99 39,69 29,46 41,54 

Brody 32,84 35,08 35,22 32,84 23,88 43,61 30,83 47,02 

Daleszyce 21,51 20,38 16,20 19,82 26,42 26,23 23,81 31,79 

Gnojno 37,76 36,74 38,92 25,00 24,00 35,81 26,18 43,92 

Górno 29,41 24,27 28,16 41,35 25,49 34,66 29,71 39,81 

Imielno 48,60 56,19 52,88 41,35 48,60 42,45 41,74 52,83 

Iwaniska 61,54 51,96 46,47 38,84 30,10 43,13 43,69 56,73 

Kije 37,04 37,96 34,26 19,45 20,75 23,15 22,43 20,37 

Kluczewsko 21,83 29,76 24,69 24,73 20,99 35,29 22,35 22,47 

Krasocin 30,85 30,84 27,36 21,50 18,87 23,81 20,41 28,04 

Łagów 30,31 25,51 33,67 26,27 39,80 40,82 31,63 46,40 

Łopuszno 22,22 35,42 31,31 33,68 23,91 52,00 33,67 50,00 

Masłów 21,19 25,21 24,79 23,54 24,58 31,63 17,80 31,36 

Michałów 36,90 46,16 48,54 38,68 39,82 43,93 47,66 49,53 

Mirzec 38,89 36,37 33,34 32,15 37,84 41,44 36,70 45,46 

Mniów 48,18 38,18 49,06 40,96 36,45 45,28 37,74 52,83 

Nowy Kor-

czyn 

21,91 16,99 31,13 25,25 21,91 23,81 20,20 31,13 

Oksa 30,84 34,08 36,72 31,82 21,88 39,85 34,65 41,86 

Opatowiec 37,38 43,52 42,06 41,51 34,91 38,69 30,84 57,42 

Pacanów 46,39 44,45 38,39 37,00 33,34 36,46 15,54 46,39 

Pawłów 33,95 33,93 29,35 23,64 21,82 42,35 42,34 50,00 

Piekoszów 18,10 8,57 9,52 14,42 23,30 22,85 24,77 24,76 
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Gmina Największe bariery w rozwoju turystyki w opinii respondentów (w %) 

 

Brak 

bazy 

nocle-

gowej 

Brak zor-

ganizo-

wanej sieci 

turystycz-

nej 

Brak in-

frastru-

ktury tu-

rysty-

cznej 

Brak zainte-

resowania 

mieszkań-

ców gminy 

rozwojem tu-

rystyki 

Brak chęt-

nych tury-

stów 

Brak instru-

mentów 

ekonomicz-

nych 

Brak 

opła-

cal-

ności 

Brak 

środ-

ków 

Pierzchnica 38,39 41,00 37,11 41,42 39,00 40,41 30,00 42,00 

Radoszyce 36,73 43,14 44,55 41,41 42,00 45,10 39,00 47,00 

Raków 49,02 45,10 40,00 24,76 31,00 39,61 36,89 51,45 

Ruda Male-

niecka 

40,20 41,90 35,93 34,70 31,69 44,21 28,58 58,33 

Sitkówka 

Nowiny 

18,18 9,09 16,98 20,00 17,28 17,43 18,35 19,09 

Skarżysko 

Kościelne 

41,00 37,63 45,37 32,66 33,34 42,12 22,11 35,00 

Słupia Ję-

drzejowska 

30,70 28,11 26,55 23,01 23,90 26,32 22,81 30,91 

Słupia Ko-

necka 

27,82 28,70 29,73 26,09 32,17 22,61 23,22 31,58 

Smyków 32,68 31,78 34,26 31,20 29,91 37,03 37,73 45,71 

Sobków 37,26 37,63 36,64 35,00 21,79 39,61 27,73 39,22 

Solec Zdrój 20,15 43,31 41,94 24,22 26,61 41,41 30,16 53,55 

Stopnica 65,18 72,07 73,64 67,57 60,91 67,28 59,09 62,39 

Strawczyn 39,22 36,37 40,63 28,57 33,34 33,33 24,00 42,86 

Szydłów 54,39 48,68 41,97 45,61 40,00 41,60 34,23 47,32 

Tuczępy 61,00 63,64 58,42 56,12 52,48 55,00 47,00 56,57 

Wiślica 52,94 40,59 37,25 30,00 39,00 39,39 39,00 52,94 

Wodzisław 38,53 42,20 38,53 35,13 26,13 40,00 23,64 43,25 

Zagnańsk 41,74 27,11 35,58 26,48 21,57 34,91 22,86 37,73 

Złota 19,64 60,37 38,68 18,75 10,71 20,72 21,63 76,79 

Źródło: badania własne. 

Tabela 4 

Wypowiedzi respondentów – szanse rozwojowe turystyki. 

Najbardziej preferowane przez respondentów szanse rozwoju (w %) 

Gmina 
Ulgi w pod. od 

nieruchomości 

Wynajem 

mienia 

Bezpłatne do-

radztwo 

Ulgi w pod. od 

środków transp. 

Gwarancje kre-

dytowe 

Baćkowice 33,08 25,96 42,86 27,69 33,34 

Bałtów 45,46 39,36 51,52 35,05 43,30 

Bliżyn 40,19 50,00 46,08 42,15 50,50 

Bodzechów 38,26 35,65 39,83 36,84 42,61 

Bogoria 35,66 33,33 34,61 44,53 51,56 

Brody 43,61 33,84 48,54 37,50 45,12 

Daleszyce 28,31 30,48 25,26 26,42 30,19 

Gnojno 34,02 28,85 37,59 29,93 35,58 
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Najbardziej preferowane przez respondentów szanse rozwoju (w %) 

Gmina 
Ulgi w pod. od 

nieruchomości 

Wynajem 

mienia 

Bezpłatne do-

radztwo 

Ulgi w pod. od 

środków transp. 

Gwarancje kre-

dytowe 

Górno 30,09 24,51 19,42 21,36 18,63 

Imielno 37,86 38,68 38,68 35,30 39,43 

Iwaniska 44,45 38,62 50,49 39,43 43,69 

Kije 19,63 21,50 26,17 29,91 28,58 

Kluczewsko 32,53 23,37 27,91 26,83 30,34 

Krasocin 24,76 16,66 25,75 26,74 26,22 

Łagów 37,11 32,98 41,83 31,25 36,85 

Łopuszno 41,67 32,53 48,48 41,67 39,76 

Masłów 22,82 26,32 38,80 31,58 35,66 

Michałów 50,94 39,25 43,93 44,86 53,40 

Mirzec 38,89 37,61 39,45 38,18 42,20 

Mniów 51,46 40,20 59,00 48,08 55,45 

Nowy Korczyn 20,01 17,15 14,28 16,35 16,05 

Oksa 26,36 24,19 38,28 20,16 34,38 

Opatowiec 36,79 37,23 30,48 26,17 27,36 

Pacanów 31,58 23,14 37,64 33,70 36,17 

Pawłów 39,64 27,48 43,25 38,18 48,15 

Piekoszów 22,86 33,64 27,63 29,53 24,04 

Pierzchnica 35,00 25,00 40,00 31,32 41,00 

Radoszyce 44,55 35,00 45,54 37,00 44,33 

Raków 42,58 37,00 52,43 43,57 50,01 

Ruda Maleniecka 50,55 40,41 51,05 52,75 52,81 

Sitkówka Nowiny 21,82 36,95 20,19 18,36 12,73 

Skarżysko Ko-

ścielne 

49,50 19,45 44,45 46,00 45,46 

Słupia Jędrzejow-

ska 

26,55 46,94 21,93 23,42 25,00 

Słupia Konecka 28,95 21,24 30,91 27,19 28,32 

Smyków 36,79 26,17 36,19 36,69 38,32 

Sobków 39,40 30,31 44,12 38,00 47,00 

Solec Zdrój 42,64 35,49 47,69 38,76 43,65 

Stopnica 57,66 59,09 60,00 60,91 65,14 

Strawczyn 40,40 32,97 48,43 35,87 46,23 

Szydłów 42,48 37,84 42,86 33,63 43,52 

Tuczępy 42,00 49,79 46,39 38,78 44,45 

Wiślica 37,89 31,25 44,44 34,69 39,18 

Wodzisław 32,41 32,41 40,57 29,90 33,33 

Zagnańsk 45,19 38,46 41,34 39,43 49,04 

Złota 19,10 69,09 16,67 17,28 59,64 

Źródło: badania własne. 

W obecnych warunkach funkcjonowania samorządu terytorialnego mogły 

być wprowadzone lub już są stosowane instrumenty ekonomiczne, które znajdu-

ją się w gestii władz gminnych. Do tych instrumentów można zaliczyć: ulgi 

i zwolnienia w podatku od nieruchomości, od środków transportowych czy wy-
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najem mienia samorządowego po preferencyjnych cenach. Ponadto istnieją inne 

rozwiązania, które mogą wpływać na zdynamizowanie lub pobudzenie danego 

kierunku rozwoju, jak bezpłatne doradztwo ekonomiczno-prawne oraz gwaran-

cje kredytowe. 

Wśród wyżej wymienionych instrumentów, zainteresowaniem mieszkań-

ców gmin cieszą się głównie gwarancje kredytowe (w 14 gminach na pierw-

szym i w 17 na drugim miejscu) i bezpłatne doradztwo ekonomiczno-prawne 

(w 18 gminach na pierwszym i w ośmiu na drugim miejscu). Równocześnie 

wśród zaproponowanych do wyboru instrumentów, jako mogących stwarzać 

szanse rozwoju turystyki, respondenci nie wykluczają ulg i zwolnień w podatku 

od nieruchomości (w sumie w 16 gminach na pierwszym i drugim miejscu) oraz 

wynajem mienia po preferencyjnych cenach (w 11 gminach, w tym w siedmiu 

na pierwszym miejscu). 

Ze względów edukacyjnych i troski o czyste środowisko naturalne istnieje 

możliwość zwiedzania parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (ekotu-

rystyka) oraz stworzenia na tym terenie obiektów bazy edukacyjnej dla tzw. zie-

lonych szkół. Ponadto w części gmin położonych w Zespole Parków Krajobra-

zowych Ponidzia występują walory uzdrowiskowe (Busko Zdrój, Solec Zdrój), 

co może być impulsem do pobudzania na tych obszarach rozwoju turystyki na 

szerszą skalę. 

Dodatkowym kierunkiem rozwoju, łączącym się z turystyką oraz usługami 

jest rozwój rzemiosła, co może wynikać z zainteresowania produkcją i usługa-

mi rzemieślniczymi samych mieszkańców, ale też inwestorów oraz turystów. 

Ujemnie wpływają na rozwój rzemiosła także następujące elementy: brak bazy 

na rozwój rzemiosła, zbytu na produkty rzemieślnicze, instrumentów ekono-

micznych wspierających rzemiosło, opłacalności działalności rzemieślniczej, 

środków finansowych na taki rozwój. Istotne są instrumenty, które mogą zachę-

cić do działalności rzemieślniczej: ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomo-

ści, wynajem państwowego lub samorządowego mienia po preferencyjnych ce-

nach, bezpłatne doradztwo ekonomiczno-prawne, ulgi i zwolnienia w podatku 

od środków transportowych oraz gwarancje kredytowe.  Najczęstszymi bariera-

mi rozwojowymi dla rzemiosła według ankietowanych są:  

– brak zainteresowania produkcją rzemieślniczą samych mieszkań-

ców – w 34 gminach, 

– brak zainteresowania produkcją rzemieślniczą – w 27 gminach,  

– brak bazy na rozwój rzemiosła – w 18 gminach,  
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– brak zbytu na produkty rzemieślnicze – w 33 gminach,  

– brak instrumentów ekonomicznych wspierających rzemiosło – w 38 

gminach, 

– brak opłacalności działalności rzemieślniczej – w 37 gminach,  

– brak środków finansowych na taki rozwój – w 42 gminach (odpo-

wiedź „nie” w Kijach, Daleszycach, i Sitkówce Nowiny)
7
. 

Mieszkańcy gmin obszarów chronionych główne szanse rozwoju rzemio-

sła upatrują w gwarancjach kredytowych (w 40 gminach), wynajmie mienia 

państwowego lub samorządowego po preferencyjnych cenach (większość gmin 

prócz dziewięciu jednostek) oraz ulgach i zwolnieniach w podatku od środków 

transportowych (w 35 gminach). Równocześnie za największą szansę na rozwój 

rzemiosła we wszystkich gminach (oprócz Daleszyc, Krasocina, Oksy i Słupi 

Jędrzejowskiej) uważa się ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości oraz 

bezpłatne doradztwo ekonomiczno-prawne (w aż 42 gminach; odpowiedź „nie” 

w Daleszycach, Krasocinie i Sitkówce Nowiny). Należy zwrócić uwagę, że 

w rozwoju rzemiosła mieszkańcy też oczekują gwarancji kredytowych (w 18 

gminach na pierwszym miejscu), natomiast w rozwoju turystyki respondenci 

preferują oprócz gwarancji kredytowych (w 14 gminach na pierwszym miejscu) 

również bezpłatne doradztwo ekonomiczno-prawne (w 16 gminach). Szczegó-

łowe wyniki badań zaprezentowano w tabeli 5 i 6. 

Tabela 5 

Wypowiedzi respondentów – bariery rozwojowe rzemiosła 

Gmina Największe bariery w rozwoju rzemiosła w opinii respondentów (w %) 

 

Brak 

bazy na 

rozwój 

rzemio-

sła 

Brak zainte-

resowania 

produkcją 

rzemieślniczą 

Brak zbytu 

na produk-

ty rze-

mieślnicze 

Brak zainte-

resowania 

rzemiosłem 

mieszkańców 

gminy 

Brak instru-

mentów eko-

nomicznych 

spierających 

rzemiosło 

Brak opła-

calności 

działalności 

rzemieślni-

czej 

Brak środ-

ków finan-

sowych na 

taki roz-

wój 

Baćkowice 30,30 20,61 19,68 14,39 20,77 17,42 20,30 

Bałtów 32,67 26,21 24,74 27,55 21,78 24,00 25,25 

Bliżyn 37,86 20,59 24,24 19,61 18,81 13,72 13,72 

Bodze-

chów 

28,21 25,21 17,39 20,00 20,00 19,30 19,83 

Bogoria 29,46 15,62 12,80 11,54 9,30 10,85 20,00 

Brody 36,30 31,11 23,88 28,15 25,76 25,93 21,05 

                                                           
7  Ł. Popławski, dz. cyt., s. 240–241. 
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Gmina Największe bariery w rozwoju rzemiosła w opinii respondentów (w %) 

 

Brak 

bazy na 

rozwój 

rzemio-

sła 

Brak zainte-

resowania 

produkcją 

rzemieślniczą 

Brak zbytu 

na produk-

ty rze-

mieślnicze 

Brak zainte-

resowania 

rzemiosłem 

mieszkańców 

gminy 

Brak instru-

mentów eko-

nomicznych 

spierających 

rzemiosło 

Brak opła-

calności 

działalności 

rzemieślni-

czej 

Brak środ-

ków finan-

sowych na 

taki roz-

wój 

Daleszyce 38,88 26,60 30,27 21,70 23,15 23,15 20,75 

Gnojno 39,60 34,01 28,87 31,54 30,61 25,50 24,67 

Górno 29,12 8,74 14,85 18,45 12,62 11,76 16,50 

Imielno 28,04 22,22 23,30 25,00 20,75 18,09 20,95 

Iwaniska 30,77 32,04 30,69 31,37 20,95 19,23 20,00 

Kije 33,33 30,55 28,97 33,02 26,85 26,85 29,63 

Kluczew-

sko 

34,94 31,18 27,47 22,72 31,39 23,86 25,84 

Krasocin 38,89 36,19 26,47 30,48 31,43 26,00 39,25 

Łagów 28,00 19,19 21,28 16,33 18,75 19,59 22,92 

Łopuszno 25,27 21,98 20,00 30,43 18,81 21,88 15,84 

Masłów 27,19 27,58 24,57 26,27 22,68 22,03 21,00 

Michałów 28,44 27,10 25,00 29,24 21,30 20,75 19,81 

Mirzec 26,79 22,94 22,73 19,09 22,93 25,23 16,21 

Mniów 18,02 19,27 22,43 18,87 16,19 15,38 16,82 

Nowy Kor-

czyn 

20,56 18,10 14,29 16,04 20,00 14,65 17,76 

Oksa 47,44 34,35 37,98 30,83 35,33 36,57 38,17 

Opatowiec 27,10 26,67 28,04 20,56 19,81 21,70 25,23 

Pacanów 34,02 38,14 32,63 32,63 36,73 28,28 35,05 

Pawłów 32,14 23,64 18,51 21,10 20,91 23,85 17,43 

Piekoszów 34,29 20,95 23,30 11,43 8,73 6,67 13,46 

Pierzchnica 41,00 39,00 37,00 29,00 36,36 29,29 32,00 

Radoszyce 27,45 21,57 21,78 15,15 22,77 21,00 20,79 

Raków 29,41 17,82 27,72 21,00 23,23 24,75 24,75 

Ruda Ma-

leniecka 

33,33 32,32 30,69 29,90 22,68 32,35 24,75 

Sitkówka 

Nowiny 

43,64 20,91 23,36 27,27 21,10 22,02 22,93 

Skarżysko 

Kościelne 

32,00 30,30 24,21 25,00 30,20 37,00 28,57 

Słupia Ję-

drzejowska 

24,78 18,58 19,09 25,44 21,93 26,31 23,68 

Słupia Ko-

necka 

24,35 20,00 21,05 23,28 20,51 21,93 18,58 

Smyków 43,64 38,53 34,87 39,81 35,45 31,82 36,04 

Sobków 30,39 17,00 19,19 15,46 19,80 19,19 16,83 

Solec Zdrój 21,43 23,44 22,13 24,19 18,90 17,69 22,65 

Stopnica 11,01 11,82 15,60 17,43 8,26 9,17 8,18 

Strawczyn 25,25 24,51 22,00 27,27 19,79 26,80 24,24 

Szydłów 26,55 21,43 28,07 28,32 26,32 25,22 26,09 

Tuczępy 22,22 20,20 14,85 18,00 22,45 17,00 16,33 

Wiślica 33,00 23,30 26,47 23,23 23,47 25,74 24,51 

Wodzisław 32,71 28,04 27,27 20,18 25,69 26,17 27,52 

Zagnańsk 25,93 28,70 23,36 19,05 21,50 21,30 19,23 
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Gmina Największe bariery w rozwoju rzemiosła w opinii respondentów (w %) 

 

Brak 

bazy na 

rozwój 

rzemio-

sła 

Brak zainte-

resowania 

produkcją 

rzemieślniczą 

Brak zbytu 

na produk-

ty rze-

mieślnicze 

Brak zainte-

resowania 

rzemiosłem 

mieszkańców 

gminy 

Brak instru-

mentów eko-

nomicznych 

spierających 

rzemiosło 

Brak opła-

calności 

działalności 

rzemieślni-

czej 

Brak środ-

ków finan-

sowych na 

taki roz-

wój 

Złota 21,43 7,41 8,26 3,64 7,21 3,60 9,01 

Źródło: badania własne. 

Tabela 6 

Wypowiedzi respondentów – szanse rozwojowe rzemiosła 

Najbardziej preferowane przez respondentów szanse rozwoju rzemiosła (w %) 

Gmina 
Ulgi w pod. od 

nieruchomości 

Wynajem 

mienia 

Bezpłatne do-

radztwo 

Ulgi w pod. od 

środków transp. 

Gwarancje kre-

dytowe 

Baćkowice 22,31 14,28 21,05 23,48 21,97 

Bałtów 25,00 21,28 21,87 33,33 23,96 

Bliżyn 22,55 29,41 18,45 15,53 19,00 

Bodzechów 17,70 19,27 22,02 17,86 18,92 

Bogoria 13,85 18,90 8,53 7,03 6,15 

Brody 25,76 28,03 28,57 27,82 27,48 

Daleszyce 25,93 22,43 32,04 25,69 19,27 

Gnojno 27,03 31,97 29,73 32,21 32,65 

Górno 20,59 25,49 17,65 17,65 21,57 

Imielno 22,12 20,95 20,00 22,64 20,39 

Iwaniska 18,81 23,30 20,59 26,47 21,00 

Kije 14,95 18,52 18,52 19,63 21,49 

Kluczewsko 28,39 25,61 26,19 29,76 21,84 

Krasocin 44,66 14,41 39,62 29,52 36,54 

Łagów 21,65 23,96 18,56 22,10 21,87 

Łopuszno 20,45 30,12 19,39 23,53 24,71 

Masłów 21,36 18,42 18,10 19,66 20,51 

Michałów 18,69 27,72 26,73 24,53 20,95 

Mirzec 15,60 19,82 20,72 19,26 23,64 

Mniów 18,09 21,57 13,46 17,48 14,00 

Nowy Korczyn 17,92 21,70 16,82 26,41 21,70 

Oksa 36,92 39,68 32,31 37,50 35,71 

Opatowiec 22,43 30,47 25,47 25,00 25,92 

Pacanów 29,29 29,59 29,17 28,86 27,83 

Pawłów 18,87 14,68 12,84 13,76 12,26 

Piekoszów 12,38 8,57 6,67 12,50 10,48 

Pierzchnica 25,25 25,25 28,28 28,00 27,00 

Radoszyce 19,19 21,00 22,22 22,68 23,71 

Raków 23,23 25,25 19,00 28,57 25,00 

Ruda Maleniecka 23,16 26,88 23,91 27,66 26,04 

Sitkówka Nowiny 17,59 26,85 20,00 31,82 21,82 
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Najbardziej preferowane przez respondentów szanse rozwoju rzemiosła (w %) 

Gmina 
Ulgi w pod. od 

nieruchomości 

Wynajem 

mienia 

Bezpłatne do-

radztwo 

Ulgi w pod. od 

środków transp. 

Gwarancje kre-

dytowe 

Skarżysko Ko-

ścielne 

28,86 26,53 19,58 27,83 28,00 

Słupia Jędrzejow-

ska 

28,95 26,31 22,81 23,68 25,44 

Słupia Konecka 10,62 18,42 12,93 11,11 13,16 

Smyków 38,89 40,00 34,54 43,12 35,58 

Sobków 12,37 17,17 17,82 14,28 15,15 

Solec Zdrój 17,97 20,47 21,26 19,84 22,48 

Stopnica 8,49 11,82 13,89 11,01 10,38 

Strawczyn 18,75 25,55 28,12 24,21 23,59 

Szydłów 23,48 26,78 20,87 27,19 24,77 

Tuczępy 15,31 21,28 28,28 26,80 27,27 

Wiślica 28,42 23,66 28,28 28,28 25,26 

Wodzisław 27,10 25,47 23,15 26,85 23,36 

Zagnańsk 21,90 20,19 23,81 20,95 21,78 

Złota 4,46 17,86 12,73 12,96 8,65 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie 

Przed polskimi obszarami chronionymi stoją wyzwania, które doprowadzą 

do zmiany oblicza wsi, gdyż jej funkcjonowanie nie może być oparte wyłącznie 

na produkcji rolnej. W obliczu przeludnienia wsi konieczny jest rozwój prze-

mysłu i usług w otoczeniu rolnictwa, modernizacja przemysłu rolno-

spożywczego oraz rozpowszechnienie szeroko rozumianych usług. Obecnie je-

dynie handel jest dobrze rozwinięty.  

Podstawowym procesem gospodarczym na obszarach chronionych jest 

produkcja w gospodarstwach rolniczych, których produkty powinny być prze-

tworzone i sprzedawane w pełnym cyklu produkcyjnym. Rozwój powinien być 

wsparty przez działania aktywizujące lokalne rzemiosło, usługi, w tym tury-

styczne. Ograniczenia prawne na obszarach chronionych wykluczają przedsię-

wzięcia gospodarcze szkodliwe dla środowiska, a tym samym wymuszają przy-

jazne środowisku środki i technologie. Szansa rozwoju dotyczy głównie małej 

i średniej przedsiębiorczości w zakresie przetwórstwa surowców powstających 

na tych terenach i sfery handlu oraz usług. Gospodarowanie z wykorzystaniem 

istniejących na obszarach chronionych walorów przyrodniczych wymaga rów-

nież działań wspierających, głównie dzięki środkom finansowym z funduszy na 

rozwój wielofunkcyjnych obszarów wiejskich oraz ochronie środowiska. 
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Z przeprowadzonych badań w 45 gminach wiejskich wynika, że głównymi 

barierami dla rozwoju usług, turystyki i rzemiosła są brak środków finansowych 

i instrumentów ekonomicznych wspierających dany kierunek. Wśród najczę-

ściej wymienianych instrumentów ekonomicznych stwarzających szanse rozwo-

ju usług, turystyki i rzemiosła wymieniane są: gwarancje kredytowe i bezpłatne 

doradztwo ekonomiczno-prawne.  
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OPPORTUNITIES DEVELOPMENT OF SERVICES IN THE OPINION OF 

THE INHABITANTS OF PROTECTED AREAS OF SWIETOKRZYSKIE 

VOIVODESHIP – CONCLUSION 

Summary 

The area covered by protected areas in Poland amounts to 33,1% and this figure 

varies as far as single regions are concerned; the region with the highest percentage of 

areas covered by them is in the Swietokrzyskie Voivodship – 62%. There are 72 com-

munes in Swietokrzyskie Voivodeship among which in 49 protected areas cover more 
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than half of the area. These areas are usually landscape parks and protected landscape 

areas. The research was conducted among inhabitants, who expressed their opinions in 

questionnaires.  

In this the work presents opportunities and barriers of services, tourism and handi-

craft development in the communes in the area of Swietokrzyskie Voivodship as a di-

rection of local development. The conducted research shows that what constitutes the 

main barriers in handicraft development in the communes of Swietokrzyskie Voivod-

ship are: the lack of financial resources as well as the lack of economic instruments 

supporting the handicraft and among them most frequently economic instruments creat-

ing opportunities for the development one can enumerate: credit guarantees and free le-

gal economic consultancy. 

Translated by Łukasz Popławski 
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POZAROLNICZE USŁUGI NA WSI A STAN INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNO-SPOŁECZNEJ. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

EMPIRYCZNYCH 

Wprowadzenie 

Obszary wiejskie w Polsce dotyka wiele problemów. Związane są one ze 

strukturalnymi trudnościami rolnictwa, z których najważniejsze to rozdrobnie-

nie agrarne, duża liczba małych gospodarstw rolnych produkujących na pod-

stawie nieefektywnych i nisko opłacalnych technologii, nastawionych na pro-

dukcję samowystarczalną a nie na rynek. To również niska specjalizacja gospo-

darstw rolnych, tradycyjne techniki produkcji oraz jawne i ukryte bezrobocie. 

Niedorozwój obszarów wiejskich stanowiących monofunkcyjność gospo-

darczą stał się przyczyną zubożenia ludności wsi, pociągnął za sobą pogłębienie 

niekorzystnych tendencji w położeniu socjalno-bytowym ludności rolniczej. 

Rozwiązanie istniejących problemów jest możliwe jedynie przez szeroko 

pojętą aktywizację społeczno-gospodarczą tych terenów. Bo chociaż na obsza-

rach wiejskich w Polsce rolnictwo nadal jest najważniejsze, to jednak jego 

przemiany strukturalne wymagają zagospodarowania produktów rolniczych 

oraz tworzenia zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich o zróżnicowanych 

funkcjach działalności
1
. Wsi polskiej potrzebny jest program rozwoju, wyko-

rzystujący umiejętnie potencjał obszarów wiejskich i mobilizujący twórczą ini-

                                                           
1  A.P. Wiatrak, Założenia i cele polityki rolnej, materiały szkoleniowe, FAPA, Warszawa 

2000, s. 25. 
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cjatywę społeczności lokalnej. Programem takim jest wielofunkcyjny rozwój te-

renów wiejskich, w którym wskazuje się potrzebę rozwoju pozarolniczej dzia-

łalności usługowej. Celem artykułu jest zatem przedstawienie związków zacho-

dzących między usługową działalnością pozarolniczą prowadzoną na wsi, 

a stanem infrastruktury techniczno-społecznej, która może sprzyjać lub nie 

sprzyjać aktywności pozarolniczej mieszkańców wsi. W artykule wykorzystano 

właściwą literaturę przedmiotu, dane statystyczne GUS oraz raporty z badań 

empirycznych na obszarach wiejskich prowadzonych przez Ministerstwo Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi. 

1. Istota wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 

Powszechnie przyjmuje się, że wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

to idea aktywizacji wsi i dywersyfikacja działalności gospodarczej, zgodnie 

z którą przyszłość ludności wiejskiej jest związana nie tylko z rolnictwem, ale 

również z innymi działami gospodarki. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiej-

skich łączy się z wprowadzaniem w wiejską przestrzeń coraz większej liczby 

nowych funkcji pozarolniczych: produkcyjnych, handlowych, usługowych
2
. 

Koncepcja ta ma na celu tworzenie nowych miejsc pracy i przezwyciężanie bez-

robocia, poszukiwanie odmiennych źródeł zarobkowania w zawodach związa-

nych z otoczeniem rolnictwa oraz działalnością gospodarczą niezwiązaną z rol-

nictwem, a wykorzystującą wiejskie zasoby wytwórcze. 

Rozwój wielofunkcyjny zakłada również większe zróżnicowanie gospo-

darcze obszarów wiejskich, ich dezagraryzację, czyli zmniejszanie roli rolnic-

twa
3
 w gospodarce narodowej, oraz odejście od monofunkcyjności wsi nasta-

wionej na produkcję (hodowlę i uprawę) rolną. Pojęcie wielofunkcyjnego roz-

woju wsi należy zatem rozpatrywać szeroko, nie tylko jako proces tworzenia 

nowych miejsc pracy, ale także jako rozwój lokalnej przedsiębiorczości, strate-

giczne planowanie rozwoju, dywersyfikację rolnictwa, rozwój infrastruktury, 

podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji rolników
4
. Może być także 

                                                           
2  M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka, PWE, Warszawa 2006, s. 47. 
3  J. Wilkin, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne, implika-

cje praktyczne, IRWiR, PAN, Warszawa 2010, s. 16. 
4  M. Kłodziński, Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, w: Ekonomiczne i spo-

łeczne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, SGGW, Warszawa 1997, s. 41. 
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rozumiany jako rozpoczęcie pracy organicznej u podstaw, która przeciwstawia 

się bierności, jaka często ogarnia społeczności wiejskie. 

Podkreślając aktualność znaczenia koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich, warto zaznaczyć, że strategia ta nie jest nowym odkryciem, 

ponieważ od wielu lat jest realizowana w krajach Unii Europejskiej. Należałoby 

również przypomnieć, że na ziemiach polskich program ten ma wielowiekową 

tradycję. Przykładem może być warszawski adwokat Jan Szaniecki, który już od 

1812 roku z dużym powodzeniem wcielał w życie program rozwoju oświaty, 

przemysłu rolniczego, handlu i warsztatów rękodzielniczych na dobrach ordy-

nacji Pińczowskiej
5
. Przykładów takich jest więcej. Warto jeszcze wskazać na 

potrzeby wielokierunkowego rozwoju wsi wskazane przez społeczności wiej-

skie i ich liderów z okresu międzywojennego zawarte w czterotomowym dziele 

Pamiętniki młodego pokolenia chłopów
6
. Czytając to co wymyślił dwa wieki 

temu młody ordynat oraz wskazali w okresie międzywojennym mieszkańcy wsi 

w swoich pamiętnikach, należy z zadumą i znaczną skromnością zastanowić się 

nad tym, co dzisiaj nazywamy nową strategią rozwoju wsi
7
. 

Jednym z ważniejszych elementów, wpływających na wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich, jest zaangażowanie społeczności wiejskiej, uznanie 

przedsiębiorczej postawy rolników i mieszkańców wsi za motyw przemian 

w ich środowisku. Chodzi tutaj zarówno o inicjatywy indywidualne, jak 

i wspólne realizowane przez samorząd lokalny i inne organizacje społeczne w 

celu zwiększenia ich efektywności. Ważne jest, by w pożądanej i poszukiwanej 

wielofunkcyjności rozwoju wsi umiejętnie wykorzystana została tożsamość i in-

tegralność przestrzenna tych obszarów oraz aktywność środowisk opiniotwór-

czych i instytucji specjalistycznego doradztwa. 

Rozwój wielofunkcyjny wsi jest nierozerwalnie związany z procesem od-

nowy wsi, czyli takiego kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiej-

skich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Odnowa wsi 

powoduje osobiste zaangażowanie mieszkańców, wynikające z odpowiedzial-

ności za własną przyszłość i poczucie uczestnictwa we wspólnocie i współtwo-

rzeniu; uaktywnia bowiem podstawowy kapitał, jakim dysponuje każde społe-

                                                           
5  B. Sawicki, Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich, InterGraf, Lublin 2007, s. 22. 
6  J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t. I–IV, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, War-

szawa 1984. 
7  M. Kłodziński, Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR, PAN, Centrum Na-

ukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa 1999, s. 34. 
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czeństwo, to jest kapitał ludzki i społeczny. Mobilizuje siły i zasoby własne, 

wykorzystuje posiadane atuty i szanse, jakie znajdują się w otoczeniu. 

Odnowa wsi nie zastępuje restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, ale 

wspiera te procesy. Ułatwia rolnikom pozyskiwanie dodatkowych źródeł do-

chodu, a także zagospodarowanie uwalnianych w sektorze rolnym obiektów, 

nieruchomości i urządzeń, które były nieużytkowanym zasobem wsi. Ze wzglę-

du na wielość i różnorodność przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyj-

nych może generować popyt na materiały remontowe, artykuły budowlane, 

przedmioty małej architektury i inne artykuły urządzania przestrzeni, materiały 

ogrodnicze. Popyt ten w większości może być zaspokajany przez podaż lokal-

nych zakładów usługowych i produkcyjnych. Generuje to dodatkowe miejsca 

pracy. Odnowę wsi charakteryzuje zatem mechanizm samopodtrzymywania 

rozwoju, wynikający ze wzrostu cyrkulacji pieniądza w lokalnym układzie go-

spodarczym (efekt mnożnikowy)
8
. 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich pozostaje pod silnym wpły-

wem uwarunkowań przestrzennych, demograficznych, przyrodniczych, infra-

strukturalnych, kapitałowych. Ich zróżnicowanie w poszczególnych gminach 

oznacza zróżnicowanie kierunków rozwoju wielofunkcyjnego. Najczęściej pod-

stawowe funkcje gospodarcze obszarów wiejskich są wypadkową funkcji rol-

nictwa, leśnictwa, turystyki, a w mniejszym stopniu mieszkalnictwa, przemysłu 

i usług a więc infrastruktury technicznej i społecznej wsi.  

2. Pozarolnicze usługi na wsi 

Na skutek spadku opłacalności rolnictwa, wzrostu cen ziemi przeznaczonej 

na cele pozarolnicze, coraz większego znaczenia nabierają funkcje mieszkanio-

we, usługowe, produkcyjne. Pozarolnicze rodzaje działalności usługowej po-

dejmowane są nie tylko przez rolników, członków ich rodzin i mieszkańców 

wsi, ale także przez inne osoby niezwiązane z rolnictwem oraz przez mieszkań-

ców miast lokujących swój kapitał w rozwój firm produkcyjno-usługowych na 

terenach wiejskich. 

Pozarolnicza działalność usługowa obejmuje m.in. handel płodami rolny-

mi, środkami produkcji rolniczej, artykułami spożywczymi. Obejmuje również 

                                                           
8  W. Idziak, O odnowę wsi, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2004, s. 18. 
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takie usługi dla rolnictwa i jego otoczenia, jak np. transportowe, budowlane, 

mechanizacyjne, leśne
9
. Coraz więcej rolników zajmuje się świadczeniem usług 

turystycznych w swoich gospodarstwach, w ramach których rolnicy prowadzą 

sprzedaż noclegów i noclegów z wyżywieniem; oferują miejsca na polach na-

miotowych, świadczą usługi rekreacyjno-sportowe. Usługi te wsparte są płatno-

ściami Unii Europejskiej, pomocą rodziny lub oszczędnościami własnymi. 

Skalę usługowej działalności pozarolniczej podejmowanej przez gospodar-

stwa rolne przedstawiono w tabeli 1. 

                                                           
9  Zob. M. Kozera, Społeczny aspekt przedsiębiorczości rolników, w: Roczniki Naukowe Sto-

warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. XIII, z. 2, Warszawa, Poznań, Wrocław 

2011, s. 232. 
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Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że ponad 12% gospodarstw rolnych 

zajmuje się prowadzeniem dodatkowej działalności pozarolniczej. Najbardziej 

popularna jest działalność związana z handlem (2,4%) i przetwórstwem prze-

mysłowym (2,2%) na bazie surowców rolno-spożywczych. Znaczącym zainte-

resowaniem cieszą się również usługi budowlane (0,6%), transportowe (0,6%), 

agroturystyczne (0,3%) oraz działalność związana z rybactwem i rybołówstwem 

(0,3%). Poszukiwanie dodatkowych pozarolniczych źródeł dochodów miesz-

kańców wsi ma tendencję rozwojową. Świadczą o tym wyrażane opinie w ogól-

nopolskich badaniach nad sytuacją wsi i rolnictwa, w których mieszkańcom wsi 

zadano następujące pytanie: Jaką w najbliższym czasie planuje Pan(i) rozpocząć 

działalność gospodarczą niezwiązaną z rolnictwem
10

? Odpowiedzi na powyższe 

pytanie przedstawiono na rysunku 1. 

                                                           
10  W opracowaniu wykorzystano wyniki ogólnopolskich badań zawarte w raporcie: Polska 

wieś i rolnictwo 2009, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009, s. 71. Badania 

zrealizowała firma PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

(MRiRW), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Nieruchomości 

Rolnych (ANR) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Badanie wykonane 

zostało techniką wywiadu osobistego z kwestionariuszem ankietowym. Miało zasięg ogólnopol-

ski i zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie mieszkańców wsi – 1120 respondentów 

ogółem. Próbę tworzyły dwie grupy badanych: reprezentatywna, kwotowo-celowa próba rolni-

ków (N = 817 osób) i reprezentatywna, kwotowo-celowa próba nierolników (N = 303 osoby). 

Błąd pomiarowy dla całej próby wynosi około 3%. 
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Rys. 1. Opinie mieszkańców wsi i rolników na temat planowanej działalności gospo-

darczej niezwiązanej z rolnictwem (w %) 

Źródło:  Polska wieś i rolnictwo 2009, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warsza-

wa 2009, s. 114. 

Z badań wynika, że najwięcej rolników (28%) i nierolników (39%) zamie-

rza rozpocząć działalność handlową oraz świadczenie usług dla ludności (rolni-

cy 25%, mieszkańcy wsi 17%). Usługi turystyczne, związane ze sportem, rekre-

acją i wypoczynkiem planowało rozpocząć 15% rolników i 6% mieszkańców 

wsi. Są to usługi, które korespondują z takimi funkcjami obszarów wiejskich, 

jak funkcje turystyczna, kulturowa i usługowa. Do tych funkcji można również 

dołączyć planowaną przez rolników (3%) i mieszkańców wsi (11%) działalność 
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w zakresie rzemiosła i rękodzielnictwa. Wynika to z komplementarnego charak-

teru popytu turystów i przyjezdnych odwiedzających tereny wiejskie. 

Deklarowana chęć rozpoczęcia dodatkowej działalności gospodarczej 

przez rolników i pozostałych mieszkańców wsi świadczy o szansach rozwoju 

obszarów wiejskich. Szanse te są jednak determinowane przez warunki przy-

rodniczo-ekologiczne, ekonomiczno-finansowe, organizacyjno-prawne, marke-

tingowo-informacyjne oraz społeczno-kulturowe. 

3. Ocena infrastruktury technicznej i społecznej przez mieszkańców wsi 

O stanie obecnym i rozwoju w przyszłości pozarolniczej działalności usłu-

gowej na wsi decyduje również rozwój infrastruktury technicznej i społecznej 

na tych obszarach. 

Infrastruktura techniczno-społeczna na wsi to podstawowe urządzenia 

techniczno-użytkowe, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, 

których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wiejskiej 

społeczności lokalnej. Wiejską infrastrukturę techniczno-społeczną tworzą m.in. 

oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, sieć komu-

nikacyjna, placówki usług bankowych i ubezpieczeniowych, telefonia stacjo-

narna i komórkowa, Internet, domy kultury, kluby i świetlice wiejskiej bibliote-

ki i czytelnie, kina, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, apteki, placówki han-

dlowe i usługowe, stacje benzynowe, obiekty rekreacyjne i sportowe, sale spor-

towo-widowiskowe, place zabaw, skanseny czy muzea, centra e-learningowe. 

Dla wielu gmin budowa czy modernizacja istniejącej już infrastruktury 

techniczno-społecznej to bardzo poważne wyzwanie finansowe, trudne do zre-

alizowania ze środków własnych. Wsparcie w tym względzie mogą przynieść 

programy operacyjne dotowane z funduszy europejskich w latach 2007–2013, 

np.: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), Regionalny Program 

Operacyjny (RPO). Zamieszkiwanie oraz ocena jakości życia na wsi uwarun-

kowana jest satysfakcją jej mieszkańców z dostępu do wszelkiego rodzaju osią-

gnięć cywilizacyjnych
11

. 

                                                           
11  Zob. np. A. Sieczko, Wykorzystanie internetu w przedsiębiorstwach działających na obsza-

rach wiejskich, w: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 

XIII, z. 2, Warszawa, Poznań, Wrocław 2011, s. 428. 
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Ocenę jakości życia na wsi, w tym ocenę zadowolenia lub niezadowolenia 

ze stanu infrastruktury techniczno-społecznej wyrażoną przez mieszkańców wsi 

przedstawiono rysunku 2
12

. 

                                                           
12  Są to te same badania, które scharakteryzowano w przypisie 1, lecz wykonane przez firmę 

TNS OBOP. 
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Rys. 2.  Ocena infrastruktury techniczno-społecznej dostępnej na wsi przez mieszkań-

ców wsi (N = 1500) 

Źródło:  Polska wieś i rolnictwo…, s. 24. 



282 Jan Sikora 

 

Mieszkańcy wsi (rolnicy i nierolnicy) najbardziej zadowoleni (łącznie od-

powiedzi „bardzo zadowolony” i „raczej zadowolony”) są z dostępu do sieci 

wodociągowej (77%), z bezpieczeństwa miejscowości, w której mieszkają 

(72%) i z dostępu do Internetu (60%). Najczęściej narzekają natomiast (łącznie 

odpowiedzi „raczej niezadowolony” i „bardzo niezadowolony”) na brak dostępu 

do sieci gazowej (49%), brak dostępu do sieci kanalizacyjnej (42%), brak moż-

liwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poziomu wykształcenia osób 

dorosłych (41%), a także na brak dostępu i odpowiedniej jakości kultury, sztuki 

i innych rozrywek (40%) oraz na brak dostępu do obiektów sportowo-

rekreacyjnych (38%). 

Ważnym aspektem życia na wsi i możliwości rozwijania pozarolniczej 

działalności usługowej przez jej mieszkańców jest również pomoc ze strony 

państwa i najbliższych władz samorządowych, pomoc w poprawie infrastruktu-

ry techniczno-społecznej. Mimo że w ciągu ostatnich lat daje się zauważyć duży 

postęp za sprawą środków unijnych, w zakresie dostępu i stanu jakości tej infra-

struktury, to jednak potrzeby wsi są nadal ogromne. W badaniach, na które się 

powołuję mieszkańcom wsi zadano pytanie: „Co Pana(i) zdaniem należy po-

prawić na obszarach wiejskich w Pani(a) powiecie w pierwszej kolejności?” 

Odpowiedzi na zadane pytanie przedstawiono na rysunku 3. 
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* Procenty nie sumują się do 100, gdyż można było wskazać do 4 odpowiedzi. 

Rys. 3. Najważniejsze kwestie do poprawy na wsi w opinii mieszkańców wsi 

(N = 1500) 

Źródło: Polska wieś i rolnictwo…, s. 27. 
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Wyniki badań przedstawione na rysunku 3 wskazują, że najbardziej pilną 

kwestią do rozwiązania jest dostęp do pozarolniczych miejsc pracy (43%) i do-

stęp do opieki zdrowotnej (42%). Szczególnie warta zainteresowania jest kwe-

stia pierwsza. Wydaje się, że trudności w dostępie do pozarolniczych miejsc 

pracy łączą się nie tylko z niskim poziomem rozwoju infrastruktury techniczno-

społecznej na obszarach wiejskich. Problem wymagałby dalszych badań, bo-

wiem istotne w tym względzie będą uwarunkowania finansowe, organizacyjno-

prawne, marketingowo-promocyjne i psychospołeczne związane z tzw. postawą 

przedsiębiorczości. Inne ważne kwestie, które należałoby poprawić na obsza-

rach wiejskich według mieszkańców wsi, to: dostęp do kultury na wsi i dostęp-

nych rozrywek (33%), dostęp do sieci kanalizacyjnej (28%) i sieci gazowej 

(25%) oraz dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych (23%). 

Na podstawie przedstawionych opinii, które są odbiciem obiektywnej sy-

tuacji wsi tworzy się nie najlepszy jej wizerunek jako środowiska zamieszkania 

i jakości życia. Mieszkanie na wsi przynosi jednak jej mieszkańcom satysfakcję. 

W przywoływanych badaniach spytano mieszkańców wsi (rolników 

i nierolników) czy są zadowoleni czy też niezadowoleni z tego, że mieszkają na 

wsi a nie w mieście. Wyniki przedstawiono na  rysunku 4. 
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Rys. 4. Opinie mieszkańców wsi na temat zadowolenia z życia na wsi (N = 1500) 

Źródło:  Polska wieś i rolnictwo…, s. 21. 

Z wyników zaprezentowanych na rysunku 4 można zauważyć, że w ostat-

nich sześciu latach, a więc po przystąpieniu do Unii Europejskiej, maleje nieza-

dowolenie z zamieszkiwania na wsi (13% w 2005 r. i 6% w 2011 r.), a z kolei 

utrzymuje się na wysokim poziomie satysfakcja z życia na wsi (87% w 2005 r., 

93% w 2010 r. i 92% w 2011 r.). Opinia ta dominuje u przedstawicieli wszyst-

kich kategorii społecznych, niezależnie od wieku, wykształcenia czy dochodów. 

Dla badanych mieszkańców wsi miasto nie stanowi jednak atrakcyjnego miej-

sca do zamieszkania. Poczucie optymizmu i przywiązania do swojego „miejsca 

na ziemi” wśród mieszkańców wsi stanowi istotny argument motywujący do 

doskonalenia strategii wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Jest 

również istotną podstawą rozwijania pozarolniczej działalności usługowej oraz 

do poprawy dostępności do infrastruktury techniczno-społecznej obszarów 

wiejskich, która niewątpliwie determinuje motywację do podejmowania tej ak-

tywności. 
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Podsumowanie 

Wyrażane przez mieszkańców wsi opinie na temat dalszego pozostania na 

wsi łączą się z potrzebą poprawy warunków życia w tym środowisku i dalszego 

inwestowania w rozwój wiejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. 

Oczywiste jest, że przyszłością wsi, szczególnie zdaniem rolników, jest przede 

wszystkim rolnictwo. Ważne jednak stają się różne formy lokalnej przedsię-

biorczości bezpośrednio lub pośrednio wspierające rolnictwo i rolników oraz 

poprawiające sytuację społeczno-ekonomiczną nierolników. 

Rozwój pozarolniczych usług na obszarach wiejskich jest nie tylko dzia-

łalnością przedsiębiorczą poprawiającą warunki życia i pracy w gospodarstwie 

domowym, rolnym. Wyniki cytowanych badań wskazują, że mieszkańcy wsi 

nie mają zamiaru przenosić się do miasta, dlatego też zależy im na rozwoju cy-

wilizacyjnym obszarów wiejskich, w tym na dostępności do infrastruktury 

techniczno-użytkowej i kulturalnej. 

Polska wieś tworzy duży potencjał przyrodniczy, ludzki i społeczny. Po-

winien być on wykorzystany zarówno w opłacalności produkcji rolniczej, jak 

i aktywności pozarolniczej oraz w modernizacji techniczno-społecznej wsi. Nie 

da się tego osiągnąć wewnętrznymi siłami mieszkańców wsi. Warunkiem suk-

cesu jest niezbędna współpraca instytucji państwowych i lokalnej władzy samo-

rządowej, co motywuje do dalszych badań. 
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EFFECT OF TECHNICAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE ON NON-

AGRICULTURAL SERVICES IN RURAL AREAS: ANALYSIS OF THE 

RESULTS OF EMPIRICAL STUDIES 

Summary  

This paper presents the characteristics of non-agricultural services as business ac-

tivities performed by the people living in rural areas and indicates the status of devel-

opment in technical, functional and social infrastructure in rural areas. It was assumed 

that the development of non-agricultural activities in rural areas is stimulated by the 

state of civilization development in these areas and the same dependency occurs in the 

opposite direction. 

The present article is based on the analysis of the literature, statistical data from 

the Central Statistical Office of Poland and the results from research reports published 

by the Ministry of Agriculture and Rural Development in Poland. 

Translated by Rafał Wielgat 
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE GOSPODARSTW 

AGROTURYSTYCZNYCH I ICH OCENA 

Wprowadzenie 

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ostatnich kilkunastu latach stała 

się ważnym elementem oferty aktywnego wypoczynku dla mieszkańców miast. 

Dwudziestoletni okres jej rozwoju jako zorganizowanej formy wypoczynku na 

wsi oraz pozarolniczej działalności rolników i ich rodzin skłania do dokonania 

ocen. Badania prowadzone w różnych ośrodkach naukowych, a także obserwa-

cja praktyki wskazują, że sprawdziła się ona na polskiej wsi, przynosząc wielo-

rakie korzyści ekonomiczne i pozaekonomiczne osobom świadczącym usługi 

agroturystyczne oraz całym społecznościom lokalnym. W początkowym okresie 

rozwój działalności agroturystycznej dokonywał się w dużej mierze w sposób 

żywiołowy, zaś zakres oferty agroturystycznej ograniczał się najczęściej do 

noclegu i wyżywienia, urządzenie bazy noclegowej dokonywane było często na 

podstawie własnych wyobrażeń usługodawców o tym czego potrzebuje turysta, 

czyli metodą „prób i błędów”. W późniejszych latach natomiast zaczęła ona na-

bierać coraz bardziej profesjonalnego charakteru, a jednym z jego przejawów 

było marketingowe spojrzenie, czyli otwarcie się na klienta i dbałość 

o uwzględnianie jego potrzeb i oczekiwań. Zgodnie bowiem z nowoczesnym 

ujęciem marketingu, punktem wyjścia jest człowiek i jego potrzeby, zaś zada-

niem marketingu – usatysfakcjonowanie konsumenta przez najpełniejsze zaspo-
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kojenie jego potrzeb
1
. Jedną z zasad marketingu jest zintegrowane oddziaływa-

nie na rynek przez wiązkę instrumentów zwanych marketingiem mix
2
. W arty-

kule poddano analizie wybrane elementy marketingu mix, tj. produkt-usługę, 

promocję i cenę. 

W opracowaniu zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych 

realizowanych w ramach szerszego projektu badawczego w Zakładzie Turystyki 

i Rozwoju Wsi SGGW w Warszawie w latach 2008–2009
3
. Badania prowadzo-

ne były na terenie 12 gmin wiejskich województwa lubelskiego wśród 81 wła-

ścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz 218 turystów wypoczywających 

w tych gospodarstwach. 

1. Produkt – oferta agroturystyczna i jej zgodność z potrzebami i oczeki-

waniami turystów 

Zakres oferty agroturystycznej badanych gospodarstw był zróżnicowany, 

podstawową jednak usługą oferowaną turystom były noclegi. Badane gospodar-

stwa dysponowały w sumie 283 pokojami oraz 20 domkami, które mogły po-

mieścić jednocześnie odpowiednio 745 i 163 osoby. Niewiele osób mogło li-

czyć na zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym. Duża liczba pokoi 2- i 3-

osobowych świadczy o tym, że badani usługodawcy liczą na przyjazdy rodzin.  

                                                           
1  Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006,  

s. 14. 
2  Tamże, s.15. 
3  J. Zawadka, Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie 

(na przykładzie wybranych gmin wiejskich), Wyd. SGGW, Warszawa 2010. 
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Rys. 1. Struktura pokoi pod względem liczby miejsc noclegowych (%) 

Źródło:  badania własne. 

Oddzielną łazienkę miało 20,1% ogółu pokoi. Warto zaznaczyć, że tylko 

24 (29,6%) badanych gospodarstw było skategoryzowanych przez Polską Fede-

rację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, 16 z nich miało kategorię 

„standard”, a 8 – kategorie niższe, z czego 4 posiadały jedno, a 4 dwa „słone-

czka”. Należy również wskazać, że większość kwater (72,8%) mogła przyjmo-

wać gości przez cały rok. 

W 61,7% gospodarstw turyści mogli liczyć na całodzienne wyżywienie. 

Tylko śniadania serwowali właściciele 12,5% kwater, a same obiady – 16,0%. 

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że serwowane w 56,8% gospodarstw po-

siłki przygotowywane były przynajmniej w połowie z produktów pochodzących 

z własnego gospodarstwa rolnego. 

Zaledwie cztery, tj. niespełna 5% badanych gospodarstw agroturystycz-

nych przystosowanych było do przyjęcia osób niepełnosprawnych. Właściciele 

10 następnych zamierzali w najbliższym czasie dostosować swoje kwatery do 

potrzeb takich osób. Pozostali nie mogli bądź nie chcieli dokonać stosownych 

modernizacji. Pokoje gościnne usytuowane były najczęściej na piętrze. Zdaniem 

właścicieli brakowało ekonomicznych przesłanek skłaniających do moderniza-
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cji budynku mieszkalnego i przystosowania go do potrzeb osób niepełnospraw-

nych, co wynikało z braku zainteresowania osób niepełnosprawnych wypo-

czynkiem w ich gospodarstwach. 

Na rysunku 2 zaprezentowano wyposażenie badanych gospodarstw agrotu-

rystycznych w elementy infrastruktury rekreacyjnej, z której mogli korzystać 

wypoczywający turyści. 

 

Rys. 2. Wyposażenie badanych gospodarstw agroturystycznych w elementy infrastruk-

tury rekreacyjnej (%) 

Źródło: badania własne. 

Wśród innych elementów infrastruktury rekreacyjnej wymienionych zale-

dwie przez trzech właścicieli badanych gospodarstw znalazły się – w dwóch 

przypadkach niewielki przydomowy basen, a w jednym – quad.  

Badani kwaterodawcy organizowali również dla swoich gości różnego ro-

dzaju dodatkowe atrakcje. Informacje na ten temat zaprezentowano na rysunku 

3.  
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Rys. 3. Dodatkowe atrakcje organizowane dla gości w badanych gospodarstwach (%) 

Źródło:  badania własne. 

Z dodatkowych atrakcji w kategorii „inne” wymieniano: kursy gotowania, 

kurs florystyki, zwiedzanie prywatnego muzeum minerałów, edukację przyrod-

niczą połączoną z fotografią ornitologiczną, wspólne wędkowanie na własnym 

stawie, wspólne grillowanie wraz ze śpiewem przy akompaniamencie gitary 

i akordeonu, naukę przetwórstwa owoców i warzyw, spływy tratwą i statecz-

kiem po Bugu, naukę wypieku chleba, uczestnictwo w zajęciach hipoterapeu-

tycznych. 

Jak wynika z zaprezentowanych danych, oferowane przez usługodawców 

sposoby uatrakcyjnienia pobytu i rozszerzenia sposobów wypoczynku są dość 

ciekawe i różnorodne. Uwagę zwrócić należy na wachlarz atrakcji z kategorii 

„inne”. Propozycje te są często nietypowe, a przez fakt, że wynikają i są połą-

czone w dużej mierze z zainteresowaniami i hobby gospodarzy, niejednokrotnie 

gwarantują niezwykle interesujące, niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju 

wzbogacenie tradycyjnej oferty. Czy i na ile proponowana oferta odpowiada po-

trzebom i oczekiwaniom turystów? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano 

przez analizę motywów jakimi kierowali się wypoczywający w gospodarstwach 
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agroturystycznych turyści, pożądanych przez nich atrakcji, kompleksowej oce-

ny pobytu w gospodarstwie agroturystycznym oraz proponowanych zmian. 

Badana populacja turystów była dosyć zróżnicowana pod względem wie-

ku, poziomu wykształcenia, motywów wyboru oferty agroturystycznej, miejsca 

stałego zamieszkania oraz sytuacji finansowej. Największą grupę stanowili tu-

ryści między 25 a 39 rokiem życia (42,7%). Drugą pod względem liczebności 

grupą wiekową były osoby w wieku 40–60 lat (33,5%). Osoby młode (do 24 

lat) oraz starsze (powyżej 60 lat) stanowiły po 11,9% badanej grupy. Większość 

respondentów to osoby z wykształceniem wyższym (48,2%), zaś 39,9% – śred-

nim. Poziom wykształcenia przekładał się na charakter wykonywanej pracy – 

64,2% to pracownicy umysłowi, a 14,7% pracownicy fizyczni, 11,9% badanych 

pobierało emeryturę lub rentę, a 9,2% studiowało. Większość turystów (51,4%) 

to mieszkańcy dużych miast (pow. 300 tys.), osiągający dochód na 1 osobę w 

gospodarstwie domowym w wysokości 1000-1500 zł. Największy odsetek ba-

danych wypoczywał w gospodarstwie agroturystycznym w towarzystwie mał-

żonka/i i dzieci (39,4%) bądź tylko małżonka/i (31,2%). 
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* Badani mogli wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi. 

Rys. 4. Motywy wyboru wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym przez bada-

nych turystów (%) 

Źródło: badania własne. 

Większość decyzji związanych ze spędzeniem urlopu w gospodarstwie 

agroturystycznym motywowana była: kontaktem z przyrodą, ciszą i spokojem 

oraz atrakcyjnością kulturową wsi. Dla większości badanych obojętna nie była 

również atrakcyjna oferta cenowa tego typu wypoczynku. W trzech przypad-

kach w kategorii „inne” wskazywana była możliwość nauki jazdy konnej. Nale-

ży zaznaczyć, że motywy, które wskazywali turyści zróżnicowane były w za-

leżności od poziomu ich wykształcenia. Osoby lepiej wykształcone oczekiwały 

najczęściej możliwości wypoczynku w ciszy i spokoju oraz możliwości pozna-

nia atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu, podczas gdy dla turystów 

legitymujących się wykształceniem podstawowym i zasadniczym największe 

znaczenie miała cena oferowanych przez gospodarstwa agroturystyczne usług. 

Ma to niewątpliwie związek z poziomem dochodów i rodzajem wykonywanej 

pracy, będących wynikiem poziomu wykształcenia badanych. 

Zróżnicowanie deklarowanych motywów wyboru tej formy wypoczynku 

zauważyć można także w poszczególnych grupach wiekowych respondentów. 
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Rys. 5. Motywy wyboru wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym w zależności 

od wieku badanych (%) 

Źródło: badania własne. 

Najczęściej wybieranymi przez turystów formami czynnego wypoczynku 

były: wycieczki piesze, jazda rowerem, kąpiele w rzece czy jeziorze, jazda kon-

na, wędkarstwo. Dużym zainteresowaniem wśród badanych turystów cieszyły 

się: degustacja regionalnej kuchni; przejazdy bryczką a w okresie zimowym ku-

ligi; festyny, dożynki i jarmarki; pokazy tradycji i folkloru; spływy kajakowe 

oraz jazda konna. Dotyczy to zarówno turystów, dla których powyższe elemen-

ty oferty są dostępne, jak i tych, którzy nie mają możliwości skorzystania 

z nich. Oceniając ofertę agroturystyczną należy więc podkreślić, że większość 

właścicieli badanych gospodarstw ma dobre rozeznanie w potrzebach turystów. 

Jest to jednocześnie sygnał dla pozostałych przemawiający za potrzebą posze-

rzenia oferty agroturystycznej. 
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Pożądane przez badanych turystów atrakcje zróżnicowane były w zależno-

ści od ich poziomu wykształcenia. Wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia 

rosła chęć poznania lokalnej kultury oraz jej spuścizny kulinarnej. Różnorod-

ność preferencji stwierdzono również w zależności do wieku respondentów. 

Osoby młodsze preferowały bardziej aktywne ruchowo urozmaicenie wolnego 

czasu, podczas gdy starsi turyści przejawiali większe zainteresowanie folklo-

rem, regionalną kuchnią oraz imprezami kulturalnymi. Dodatkowo wymienia-

nymi atrakcjami, z których chcieliby skorzystać wypoczywający, były m.in.: lot 

balonem nad okolicą, wycieczki po okolicy z przewodnikiem i poznawanie 

atrakcji kulturowych i przyrodniczych, zwiedzanie gospodarstw agroturystycz-

nych po wschodniej stronie granicy, sauna a także możliwość kąpieli w basenie. 

Badani turyści zostali również poproszeni o ocenę poszczególnych ele-

mentów wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym i jego otoczeniu. 

 

* Ogólna ocena nie jest średnią pozostałych ocen. 

Rys. 6. Ocena elementów oferty turystycznej gospodarstwa i jego otoczenia w opinii 

turystów (skala 1–5) 

Źródło: badania własne. 
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Jak wynika z przedstawionych danych, elementy oferty turystycznej go-

spodarstwa były przez turystów oceniane stosukowo dobrze. Na średnią ocenę 

zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w otoczeniu gospodarstwa składały się 

cząstkowe oceny takich elementów jak: kąpielisko strzeżone, wypożyczalnia 

sprzętu pływającego i rowerów czy boiska do gier zespołowych. W okolicy 

wielu kwater takich obiektów w ogóle nie było, czym może być podyktowana 

tak niska ocena tego elementu. Należy zwrócić jednak uwagę, że ogólna ocena 

wypoczynku, w opinii badanych turystów, ukształtowała się na poziomie 4,5, 

co może świadczyć o zadowoleniu badanych osób z pobytu. Satysfakcję klien-

tów może potwierdzać także to, że wszyscy z badanych gości deklarowali chęć 

skorzystania w przyszłości z tej formy wypoczynku, a 97,2% turystów stwier-

dziło, że poleciłoby tę formę spędzania wolnego czasu rodzinie i znajomym. 

Tak wysokie oceny oraz deklaracje chęci korzystania w przyszłości 

z usług agroturystycznych nie oznaczały jednak, że turyści nie stwierdzili pew-

nych uchybień i nie zauważyli konieczności zmian w gospodarstwach, w któ-

rych wypoczywali. Największa część badanych zarzucała niedostatek sprzętu 

rekreacyjnego oraz zbyt ubogą ofertę organizacji czasu wolnego proponowaną 

przez gospodarzy.  
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Rys. 7. Elementy oferty, które powinny ulec zmianie w celu poprawienia jakości 

świadczonych usług agroturystycznych w opinii turystów (%) 

Źródło: badania własne. 

Wskazaniami, które znalazły się w kategorii „inne” były np. unowocze-

śnienie aneksu kuchennego, wyciszenie sali jadalnej oraz zapobieganie przedo-

stawaniu się zapachów z budynków gospodarskich do pomieszczeń sypialnych. 

Jak wynika z zaprezentowanych informacji, osoby wypoczywające w go-

spodarstwach agroturystycznych były zadowolone z pobytu o czym świadczy 

ogólna jego ocena oraz chęć ponownego wypoczynku w tego typu obiekcie de-

klarowana przez wszystkich badanych. Nie oznacza to jednak, że opisywane 

obiekty wolne są od drobnych niedociągnięć, a oferty organizacji czasu wolne-

go przez gospodarzy nie można wzbogacić. Przyczyną tak wysokich ocen mogą 

być również przyjacielskie stosunki łączące gospodarzy z ich gośćmi. Nie 

zmienia to jednak faktu, że agroturystyka postrzegana była przez respondentów 

jako satysfakcjonujący sposób spędzania urlopu i wolnego czasu.  
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2. Cena produktu agroturystycznego i sposoby jej kształtowania 

W badaniach interesowała nas również cena usług agroturystycznych oraz 

sposób jej kształtowania
4
. Szczegółowe informacje zaprezentowano na rysunku 

8. Najczęściej wykorzystywanym sposobem ustalenia ceny usług w badanych 

gospodarstwach było wzorowanie się na innych gospodarstwach prowadzących 

taką działalność. Właściciele 87,7% gospodarstw twierdzili, że możliwa jest ne-

gocjacja sugerowanych przez nich cen. 95,1% badanych kwaterodawców sto-

sowało różnego rodzaju zniżki dla turystów. 

 

* Badani mogli podać więcej niż jedną odpowiedź. 

Rys. 8. Sposoby ustalania ceny w badanych gospodarstwach agroturystycznych (%) 

Źródło: badania własne. 

W 77,8% badanych gospodarstw goście mogli spodziewać się zniżki za 

pobyt swoich dzieci, a w 76,5% jednostkowa cena za dzień wypoczynku była 

mniejsza w przypadku dłuższego pobytu, 40,7% badanych gospodarstw ofero-

wało tańszy pobyt po sezonie, 32,1% kwaterodawców natomiast stosowało 

                                                           
4  Szerzej na temat ustalania ceny produktu turystycznego: Ch. Lovelock, Ch. Winberg, Mar-

keting Chalenges, McGraw-Hill, Nowy Jork 1985; T. Nagle, The Strategy and Tactics of Pricing, 

Prentice Hall Inc., New Jersey 1987. 
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zniżki dla stałych klientów i grup zorganizowanych. Emeryci i renciści mogli 

liczyć na tańszy wypoczynek w 6,3% badanych gospodarstw. 

Średnia cena jednodniowego pobytu bez wyżywienia w badanych gospo-

darstwach w roku 2009 wynosiła 30 zł. Cena maksymalna – 80 zł (gmina Janów 

Podlaski), najniższa natomiast 20 zł. Takie opłaty funkcjonowały w większości 

gospodarstw badanych gmin. Za całodzienne wyżywienie gospodarze żądali od 

25 do 120 zł, (średnia cena – 40 zł).  

Jak wynika z zaprezentowanych danych, pobyt w gospodarstwie agrotury-

stycznym jest stosunkowo tanią formą wypoczynku, a znaczna część wydanych 

pieniędzy przeznaczana jest na posiłki (ok. 60%). W wielu gospodarstwach do 

dyspozycji gości jest aneks kuchenny, który umożliwia przygotowywanie posił-

ków, czasem nawet z przywiezionych ze sobą produktów spożywczych, co czy-

ni tę formę wypoczynku jeszcze tańszą. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że 

serwowane w 56,8% gospodarstw posiłki przygotowywane były przynajmniej 

w połowie z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego, co 

w znacznym stopniu przekładać się może na ich jakość oraz walory smakowe 

i zapachowe, a tym samym na satysfakcję gości i ich przeświadczenie o spoży-

waniu „zdrowej żywności”. 

3. Techniki promocji stosowane w badanych gospodarstwach agrotury-

stycznych 

Promocja jest instrumentem marketingu-mix, za pomocą którego dąży się 

do wzrostu znajomości produktu lub firmy przez rynek lub wybrany segment 

rynku
5
. Nieco szerzej promocję można określić jako oddziaływanie na poten-

cjalnych nabywców, polegające na dostarczaniu informacji, argumentacji, 

obietnic i zachęt skłaniających do kupowania oferowanych produktów, a także 

sprzyjających kreowaniu przychylnej opinii o wytwarzających je i sprzedają-

cych przedsiębiorstwach
6
, w omawianym przypadku – gospodarstwach agrotu-

rystycznych. Promocja jest więc formą komunikacji zachodzącej między go-

spodarstwem a klientem. Najczęściej stosowaną formą promocji badanych go-

spodarstw był Internet. Wykorzystywało go ponad 90% usługodawców. Połowa 

usługodawców promowała swoje gospodarstwa przez ulotki i broszury promo-

                                                           
5  J. Altkorn, T. Kramer, LeksykonMarketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 197. 
6  T. Sztucki, Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 256. 
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cyjne. W kategorii „inne” wymieniano najczęściej rozpowszechnianie informa-

cji o prowadzonej działalności za pośrednictwem znajomych. Jedna z badanych 

osób zaznaczyła również, że promuje swoje gospodarstwo dzięki współpracy 

z uczelniami i szkołami rolniczymi przez przyjmowanie studentów i uczniów na 

praktyki.  

 

* Badani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. 

Rys. 9. Sposoby promocji stosowane przez badanych kwaterodawców oraz źródła in-

formacji o gospodarstwie wykorzystane przez badanych turystów (%) 

Źródło: badania własne. 

Największa część badanych jako skuteczną formę promocji swojego 

przedsięwzięcia wskazywała Internet. Dużą skutecznością w opinii badanych 

odznaczała się również wymiana informacji między samymi turystami – prawie 

60% twierdziło, że goszczone osoby wybrały ich gospodarstwo z polecenia zna-

jomych.  

Na powyższym wykresie nie uwzględniono stowarzyszeń agroturystycz-

nych oraz ośrodków doradztwa rolniczego (ODR). Przynależność do stowarzy-

szeń agroturystycznych deklarowało 61,7% badanych. W ich przypadku promo-
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cja przez Internet odbywała się również za pośrednictwem stron stowarzyszeń 

(czasem również urzędu gminy i powiatu). Własną stronę internetową miało 

bowiem zaledwie 28,4% badanych gospodarstw. To również dzięki stowarzy-

szeniom i ODR-om możliwe było promowanie gospodarstw na targach agrotu-

rystycznych czy w wydawnictwach informacyjnych (katalogi, foldery, ulotki). 

Celem zweryfikowania opinii właścicieli gospodarstw dotyczących naj-

bardziej efektywnych form promocji, badanych turystów zapytano w jaki spo-

sób uzyskali informacje o gospodarstwie, w którym wypoczywają. Zdecydowa-

na większość turystów, jako źródło wiedzy o gospodarstwie agroturystycznym 

w którym wypoczywają, wskazywała Internet oraz znajomych. 

Przed przyjazdem do gospodarstwa, 89,9% respondentów dokonało rezer-

wacji. Zdecydowana większość z nich (92,2%) dokonała jej za pośrednictwem 

telefonu bądź Internetu, a pozostali dzięki rodzinie lub znajomym. 

Warto podkreślić, że duże znaczenie Internetu w promocji gospodarstw 

agroturystycznych oraz dystrybucji usług w nich świadczonych, a także duża 

rola rodziny i znajomych jako źródła informacji oraz inspiracji do skorzystania 

z oferty agroturystycznej wskazywana była także w innych badaniach, m.in. 

A. Niedziółki czy A. Balińskiej i I. Sikorskiej-Wolak
7
. 

Podsumowanie i wnioski 

1. Oferta agroturystyczna badanych gospodarstw jest ciekawa i zróżni-

cowana, zawiera w sobie często niepowtarzalne, jedyne w swoim ro-

dzaju elementy. Nie ogranicza się, tak jak to było w pierwszych latach 

rozwoju działalności agroturystycznej, do noclegu i wyżywienia, cho-

ciaż te elementy stanowią nadal podstawowy składnik oferty. Badania 

wykazały, że wiejscy usługodawcy mają dobre rozeznanie w potrze-

bach i oczekiwaniach turystów i starają się uwzględnić je w kształto-

waniu oferty. Potwierdzeniem tego jest wysoka jej ocena, deklarowana 

chęć skorzystania w przyszłości z tej formy wypoczynku oraz polece-

nie jej rodzinie i znajomym (tzw. marketing szeptany). Nie oznacza to 

                                                           
7  A. Niedziółka, Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na 

przykładzie województwa małopolskiego, w: Zastosowanie technologii informacyjnych do wspo-

magania zarządzania procesami gospodarczymi, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 

Białystok 2008, s. 80; A. Balińska, I. Sikorska-Wolak, Turystyka wiejska szansą rozwoju wschod-

nich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, Wyd. SGGW, Warszawa 2009, 

s. 105–106. 
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jednak, że turyści nie zauważyli potrzeby doskonalenia oferty agrotu-

rystycznej badanych gospodarstw przez jej rozszerzenie, bądź dokona-

nie zmian w już istniejącej. Wskazane przez nich sugestie i uwagi mo-

gą stanowić dla właścicieli gospodarstw impuls do dalszego uatrakcyj-

niania i podnoszenia jakości produktu agroturystycznego. 

2. Jednym z ważnych motywów korzystania z usług agroturystycznych 

była korzystna oferta cenowa. Proponowana przez badanych usługo-

dawców – spełniła oczekiwania turystów. Stosowane różnego rodzaju 

zniżki były dodatkową zachętą do skorzystania z tej formy wypoczyn-

ku. Niewielki jednak odsetek właścicieli gospodarstw agroturystycz-

nych w kształtowaniu cen uwzględniał poniesione koszty. Najczęściej 

w ustalaniu cen wzorowano się na innych pobliskich gospodarstwach 

świadczących usługi agroturystyczne. 

3. Badani wiejscy usługodawcy są świadomi znaczenia promocji w dzia-

łalności marketingowej gospodarstw agroturystycznych. Najczęściej 

stosowanym, a zarazem najbardziej skutecznym narzędziem promocji 

okazał się Internet, w dalszej kolejności wydawnictwa informacyjne 

oraz targi agroturystyczne. Działalność promocyjna podejmowana 

przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych uzupełniana jest 

i wspierana przez stowarzyszenia agroturystyczne oraz ośrodki doradz-

twa rolniczego. Przemawia to za potrzebą integrowania wysiłków roż-

nych podmiotów i budowania partnerskiej współpracy w tym obszarze. 

4. Zaprezentowane wyniki nie upoważniają do ich uogólniania ze wzglę-

du na ograniczony przestrzennie zasięg badań. Są one jednak w dużym 

stopniu zbieżne z prezentowanymi przez innych autorów w różnych 

opracowaniach naukowych wynikami badań. 
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The paper presents results of research conducted in 2008 and 2009 in the Lublin 
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farms. The aim of this study is to show the offer agritourism farms and their recreational 

equipment. The paper characterizes tourists and illustrates themes to choose a vacation 

destination and shows suggestions for changes that would increase the quality of servic-
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techniques used in the promotion of agritourism farms. 
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TEODOR SKOTARCZAK 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI 

WŁASNOŚĆ GMIN WIEJSKICH 

Wprowadzenie 

Badania prezentowane w artykule prowadzone były na obszarze woje-

wództwa zachodniopomorskiego. Celem badań było określenie zakresu działań 

gmin wiejskich w odniesieniu do nieruchomości będących ich własnością (za-

sób nieruchomości gminnych). Zakres rzeczowy badań obejmował m.in. pro-

blematykę dysponowania informacjami o posiadanych nieruchomościach, 

przede wszystkim ich inwentaryzację, następnie racjonalność gospodarowania 

w kontekście znajomości rynku nieruchomości, a także odniesienie jej do do-

chodów gmin z tytułu gospodarowania nieruchomościami. W województwie 

zachodniopomorskim znajduje się pięćdziesiąt jeden gmin miejsko-wiejskich 

i 52 gminy wiejskie (a także gminy na prawach powiatu). Badaniami objęto wy-

łącznie gminy wiejskie. Z ankiet skierowanych do wójtów otrzymano 34 ankie-

ty prawidłowo wypełnione, osiem ankiet wypełnionych nieprawidłowo (nie-

przydatne dla badań), pozostałe ankiety nie zostały zwrócone przez adresatów. 

Badania zakończono w 2011 roku
1
. 

Gospodarowanie nieruchomościami ma charakter publiczny i usługowy, 

wobec czego przyjęto hipotezę, że poza elementami formalnymi, wynikającymi 

                                                           
1  Badania prowadzone były w ramach badań statutowych Katedry Prawa i Gospodarki Nie-

ruchomościami w latach 2010–2011. 
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wprost z przepisów
2
, cechuje ją racjonalność ekonomiczna. Hipoteza ta nie po-

twierdziła się. Gminy gospodarkę nieruchomościami traktują przede wszystkim 

w kategoriach administracyjnych, tzn. przestrzegają procedur związanych, 

z obwieszczaniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, or-

ganizowaniem przetargów czy uzyskiwaniem wyceny nieruchomości. Nie pro-

wadzono w gminach analizy ekonomicznej zasadności decyzji o sprzedaży, wy-

dzierżawieniu bądź innym dysponowaniu nieruchomościami. Podmioty te, przy 

podejmowaniu decyzji o dysponowaniu nieruchomościami, nie biorą też pod 

uwagę elementów zrównoważonego rozwoju. 

Przeprowadzenie badań inspirowane było też okolicznością, że w 2006 ro-

ku gospodarka nieruchomościami w dużej części gmin skontrolowana została 

przez Najwyższą Izbę Kontroli
3
, a raport z kontroli przekazano w roku 2007 po-

szczególnym gminom. W badaniach założono, że gminy uwzględniły wnioski 

raportu odnośnie do procedur i racjonalności gospodarczej. Prowadzone bada-

nia, przeprowadzone pięć lat później, tylko częściowo potwierdziły to założe-

nie.  

1. Problemy pojęciowe  

Dla prowadzonych badań szczególnie ważne znaczenie ma jednoznacz-

ność pojęć i ich pojmowanie przez decydentów. Było to przesłanką prowadze-

nia badania wśród organów gmin (wójtów), obejmującego podstawowe pojęcia 

w gospodarce nieruchomościami. W szczególności badano czy w gminach roz-

różnia się pojęcia o zbliżonym brzmieniu, choć różnym znaczeniu, jak gospoda-

rowanie nieruchomościami, gospodarka nieruchomościami, zarządzanie nieru-

chomościami oraz administrowanie nieruchomościami.  

Z badań wynika, że pojęcia te są rozumiane intuicyjnie lub w gminach po-

jęć tych się nie rozróżnia. Nie ułatwia tego brak zgodności poglądów prezento-

wanych w literaturze przedmiotu
4
, występują też różnice co do znaczenia tych 

                                                           
2  Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU. nr 115, poz. 741, 

z późn. zm.), dalej UoGN. 
3  Raport NIK o wynikach kontroli gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, nr 

ewid. P/06/132, Wyd. NIK. 
4  H. Gawron, Podstawy zarządzania nieruchomościami, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, Poznań 2010. 
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pojęć przyjmowane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych pro-

wadzących badania dotyczące nieruchomości. 

Próbę zdefiniowania pojęcia gospodarka nieruchomościami podjął 

M. Nowak
5
, przyjmując, że może być ona rozumiana jako ogół czynności 

o charakterze prawnym, ekonomicznym oraz technicznym składających się na 

zarządzanie, dysponowanie i obciążanie nieruchomości (przedmiotu gospoda-

rowania) podejmowanych przez podmioty gospodarowania. Definicja ta jak-

kolwiek nie budząca wątpliwości, ma charakter nazbyt ogólny, aby stosować ją 

przez organy gminy. R. Pessel
6
 odnosi gospodarowanie nieruchomościami wy-

łącznie do regulacji prawnych, dotyczących głównie zarządzania i dysponowa-

nia nieruchomościami publicznymi. Podobnie swoje poglądy prezentują inni au-

torzy reprezentujący nauki prawne. Przedstawiciele nauk ekonomicznych, 

przede wszystkim H. Gawron, M. Bryx
7
 i E. Kucharska-Stasiak

8
 odnoszą go-

spodarowanie do pojęcia zarządzania nieruchomościami, które jest rozumiane 

jako proces podejmowania uzasadnionych ekonomicznie decyzji i wynikają-

cych z nich czynności zapewniających: 

– bezpieczeństwo i sprawność użytkowania nieruchomości w niepo-

gorszonym stanie, 

– racjonalną gospodarkę ekonomiczno-finansową dotyczącą nieru-

chomości, 

– ulepszenia nieruchomości, 

– ograniczenie spadku jej wartości i działania zmierzające do wzrostu 

jej wartości w czasie. 

Z badań wynika, że w gminach ogólnie i wybiórczo znane są jedynie prze-

pisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, z aktami wykonawczymi. W za-

sadzie zrozumiałe jest, że występująca w literaturze naukowej, pogłębiona re-

fleksja teoretyczna, dotycząca gospodarki nieruchomościami, nie jest wykorzy-

stywana. W urzędach gmin nie jest gromadzona  literatura przedmiotu, nie są 

prenumerowane specjalistyczne czasopisma podejmujące problematykę nieru-

chomości. Deklarowano natomiast, że odpowiedzialni za gospodarkę nierucho-

mościami urzędnicy, korzystają z zasobów Internetu oraz biorą udział w szko-

                                                           
5  M. Nowak, Gospodarka nieruchomościami – próba definicji, „Wycena” 2009, nr 4. 
6  R. Pessel, Nieruchomości Skarbu Państwa, Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 96. 
7  Wprowadzenie do zarządzania nieruchomościami, red. M. Bryx, Poltex, Warszawa 2005,  

s. 178. 
8  E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s. 64. 
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leniach podnoszących kwalifikacje. W 24% badanych gmin przyznano, że poza 

czynnościami wymaganymi przez ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz 

powierzeniem zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwom lub spółkom 

komunalnym, gminy nie są zainteresowane bezpośrednim, specjalistycznym 

prowadzeniem zarządzania bądź administrowania gminnym zasobem nieru-

chomości.  

W gminach, w których nieruchomości położone są na obszarach graniczą-

cych z gruntami przeznaczonymi na cele obronności i bezpieczeństwa państwa 

(tzw. poligon drawski) lub na obszarach parków narodowych (woliński i dra-

wieński) badania wykazują, że konieczność prowadzenia uzgodnień odpowied-

nio z właściwymi ministrami lub dyrektorami parków, powoduje zmniejszenie 

zainteresowania gospodarowaniem nieruchomościami i podejmowanie wyłącz-

nie czynności administracyjnych (bieżącego zarządu). Zainteresowane gminy 

wskazywały na konieczność przyjęcia odrębnych regulacji dotyczących gospo-

darowania nieruchomościami o specjalnej charakterystyce. 

W ujęciu przedmiotowym, badaniami objęto przede wszystkim czynności 

organów gmin, wskazane w przywołanym wyżej raporcie kontrolnym NIK (ja-

ko wykonywane wadliwie lub niewykonywane w 2007 r.), to jest;  

– inwentaryzację nieruchomości będących własnością gminy – czyn-

ności o charakterze technicznym,  

– gospodarowanie nieruchomościami zgodnie z zasadami racjonalnej 

gospodarki – czynności o charakterze ekonomicznym,  

– udostępnianie nieruchomości gminnych do wykorzystania (sprze-

daż, dzierżawa, wynajem, użytkowanie wieczyste i trwały zarząd 

skutkujące zwiększaniem dochodów gmin, ewidencja księgowa 

gruntów) – czynności o charakterze prawnym i ekonomicznym. 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą przede wszystkim te, które 

stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wie-

czyste. Mogą być one wykorzystywane na cele rozwojowe gmin, zorganizowa-

nej działalności inwestycyjnej, w szczególności budownictwa mieszkaniowego 

i urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów tech-

nicznych
9
.  

                                                           
9  B. Wierzbowski, Gospodarka nieruchomościami, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, 

Warszawa 2010, s. 97. 
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W sensie ekonomicznym, prawnym i administracyjnym gospodarowanie 

zasobem polega między innymi na wykonywaniu czynności, które zostały obję-

te prezentowanymi badaniami. 

2. Ewidencjonowanie nieruchomości będących własnością gminy 

Zgodnie z artykułem 23 UoGN, gminy mają obowiązek ewidencjonować 

nieruchomości. Ewidencjonowanie nieruchomości należy oceniać w katego-

riach wiedzy o tych nieruchomościach potrzebnej do podejmowania racjonal-

nych działań gospodarczych
10

. Ewidencjonowanie nieruchomości powinno 

obejmować w szczególności: 

– oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru 

nieruchomości, 

– powierzchnię nieruchomości, 

– wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez gminę 

praw do nieruchomości, 

– przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym/studium zago-

spodarowania przestrzennego, 

– wskazanie daty ostatniej  aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użyt-

kowania wieczystego, 

– informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości, 

– informacje o postępowaniach i innych. 

Ewidencjonowanie nieruchomości w trzynastu gminach (38%) było jednak 

prowadzone nierzetelnie (nie wprowadzano lub nie aktualizowano, z różnym 

uzasadnieniem, wszystkich wymaganych informacji) bądź faktycznie nie było 

prowadzone, na co pośrednio wskazywały odpowiedzi wójtów udzielone w an-

kiecie.  

Gminy zobowiązane są przygotowywać plan wykorzystania nieruchomo-

ści, opracowywany raz na trzy lata. W dwudziestu dziewięciu gminach (85,3%) 

plan wykorzystania sporządzony był w sposób tak ogólny, że nie można było 

ocenić zgodności tych planów w kategoriach racjonalności, ani też odnieść ich 

do planów zagospodarowania przestrzennego, o ile zostały one uchwalone 

                                                           
10  H. Godlewska-Majkowska, Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lo-

kalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009, 

s. 153. 
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w danej gminie. Ponadto występowały istotne rozbieżności dotyczące po-

wierzchni nieruchomości gminnych, które różniły się od 0,1% do 21,1% ujętych 

w geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostów. 

Trzeba przyjąć, że częściowo jest to wynik przez wiele lat trwających rozbież-

ności pomiędzy ewidencją prowadzoną przez starostów, a wymaganiami ewi-

dencjonowania gminnych zasobów nieruchomości. Należy też przyjąć, że 

w województwie zachodniopomorskim nie zakładano ksiąg wieczystych dla 

nieruchomości rolnych byłych państwowych gospodarstw rolnych i nierucho-

mości Państwowego Funduszu Ziemi, co spowodowało przejęcie tego stanu 

ewidencyjnego po ich komunalizacji lub nabycia przez gminy w innym trybie. 

3. Gospodarowanie nieruchomościami a racjonalność gospodarki nieru-

chomościami 

Badania wykazały, że gminy nie odnoszą swoich działań związanych z go-

spodarką nieruchomościami do oceny ich w kategoriach efektywności ekono-

micznej i  uzyskania zamierzonych efektów społeczno-gospodarczych.  

Racjonalność gospodarki nieruchomościami wymaga znajomości rynku 

nieruchomości, a gminy nie prowadzą badań tego rynku. Z przeprowadzonych 

badań wynika, że gminy nie korzystały z danych dotyczących cen nieruchomo-

ści zawartych w aktach notarialnych będących w ich posiadaniu, a gromadzo-

nych przez nie dla celów ustalenia zobowiązanych do płacenia podatków od 

nieruchomości. Gminy nie korzystają również z baz danych pośredników nieru-

chomości, ani też z baz odpłatnych. W gminach przyjęto, że wystarczającą i je-

dyną podstawą ustalenia wartości nieruchomości jest operat szacunkowy rze-

czoznawcy majątkowego. Takie działanie wynika z przekonania organów gmi-

ny, że ustalenie wartości zawsze następuje w opinii rzeczoznawcy majątkowe-

go
11

. Wartość nieruchomości można tymczasem ustalić w każdy inny sposób, 

który odnosi się do lokalnego rynku. We wszystkich badanych gminach (100%) 

przy sprzedaży przetargowej nieruchomości gminnych, określenia wartości nie-

ruchomości dokonywał rzeczoznawca majątkowy, co dotyczyło także nieru-

chomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej. 

                                                           
11  E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel, Ile jest warta nieruchomość, Poltext, Warszawa 

2009, s. 184. 
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Z badań wynika, że za nieruchomości sprzedawane w drodze bezprzetar-

gowej gminy uzyskiwały ceny od 1/3 do 1/2 niższe niż za nieruchomości sprze-

dawane w drodze przetargowej. Przyjąć należy, że gminy bezrefleksyjnie 

przyjmowały współczynniki obniżenia wartości przyjmowane przez rzeczo-

znawców majątkowych w operatach szacunkowych. Dyskusja medialna doty-

cząca wyceny nieruchomości przekazywanych osobom prawnym kościołów, 

pozwala przyjąć zasadność badania rynku lokalnego nieruchomości przez gmi-

ny dla potrzeb weryfikacji tych wycen.  

Z badań nie wynika przesłanka racjonalności w zakresie udostępniania nie-

ruchomości i zwiększania dochodów gmin. Aż 44,8% powierzchni nieruchomo-

ści gruntowych należących do gminnego zasobu nie przeznaczono do sprzeda-

ży, oddania w wieczyste użytkowanie czy do trwałego zarządu. Dane przeka-

zywane przez gminy mogły być szacunkowe, bowiem w pytaniach kontrolnych 

gminy nie potrafiły wskazać, czy dane powyższe obejmują także nieruchomości 

zajęte, na przykład pod drogi gminne lub grunty pod zbiornikami wodnymi . 

W kategoriach racjonalności gospodarowania należy oceniać aktualizację 

opłat rocznych  z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, które sta-

nowią dochód gmin
12

. W dwudziestu ośmiu na trzydzieści cztery badane gminy 

nie dokonano żadnej aktualizacji tych opłat w ostatnich dwóch latach. Z pytań 

kontrolnych wynika, że wójtowie tłumaczyli te uchybienie przekonaniem, że 

kryzys na rynku nieruchomości spowodował obniżenie ich wartości, wobec 

czego aktualizacja mogłaby spowodować wyliczanie zmniejszonych opłat
13

. 

Z publikowanych analiz rynku nieruchomości wynika, że stanowisko to może 

być słuszne w stosunku do wartości gruntów innych niż rolne, albowiem war-

tość gruntów rolnych rośnie nieustająco, jakkolwiek wolniej aniżeli w poprzed-

nich latach. 

                                                           
12  Por. M. Trojanek, Podatki: od nieruchomości, rolny i leśny jako źródło dochodów gmin po-

wiatu poznańskiego w latach 2005–2008, „Świat Nieruchomości” 2010, nr 72. 
13  Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie, red. M.J. Nowak, T. Sko-

tarczak, Cedetu, Warszawa 2010. 
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4. Zwiększanie dochodów gmin z tytułu udostępniania nieruchomości 

gminnych do wykorzystania 

W badanych gminach przychody z tytułu gospodarowania nieruchomo-

ściami wynoszą od 3% do 15% ogółu wpływów budżetowych, przy czym 

w dwudziestu jeden gminach mieszczą się one się w granicach od 10% do 15% 

tych wpływów. Jest to indykator, który powinien determinować zarówno racjo-

nalizację dochodów, jak i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej. 

W większości badanych gmin (55,8%) występowała niemożność porównania 

wyników ewidencjonowania nieruchomości z danymi z ksiąg rachunkowych. 

Nieprawidłowości w tym zakresie polegały przede wszystkim na nieuzasadnio-

nym zwiększaniu wartości nieruchomości w księgach rachunkowych, co miało 

wpływ na sprawozdawczość rachunkową gmin i nie ujmowaniu wartości nie-

których środków trwałych (budowli i budynków). Występowały też opóźnienia 

we wprowadzaniu zmian ewidencyjnych w związku ze sprzedażą nieruchomo-

ści. 

Mimo wskazanych w badaniach nieprawidłowości w gospodarowaniu nie-

ruchomościami zasobu gminnego, wynika z nich również świadomość organów 

samorządu gminnego o występujących problemach. Usprawiedliwiano ich wy-

stępowanie, między innymi brakiem wykwalifikowanych pracowników w urzę-

dach wiejskich gmin i  brakiem współpracy z innymi podmiotami uprawniony-

mi w gospodarce nieruchomościami. 

Podsumowanie 

Zaprezentowane wyniki badań są częścią szerszych badań prowadzonych 

przez autora od 2006 roku. Wyniki cząstkowe przedstawione wyżej pozwalają 

przyjąć następujące wnioski: 

– gminy gospodarkę nieruchomościami traktują przede wszystkim 

w kategoriach administracyjnych, związanych z obowiązującymi 

przepisami, 

– racjonalizacji i pogłębionej analizy ekonomicznej wymaga gospo-

darowanie nieruchomościami, bowiem dochody z tego tytułu w do-

chodach własnych gmin są znacząco zróżnicowane (mogą sięgać 

30%), 
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– ewidencjonowanie nieruchomości w trzynastu gminach (38%) było 

prowadzone nierzetelnie, lub nie było prowadzone w ogóle, 

– w dwudziestu dziewięciu gminach (85,3%) plan wykorzystania nie-

ruchomości sporządzony był w sposób tak ogólny, że nie można 

było ocenić zgodności tych planów w kategoriach racjonalności, 

– występowały istotne rozbieżności dotyczące powierzchni nieru-

chomości w ewidencjach gminnych, które różniły się od 0,1% do 

21,1% w stosunku do nieruchomości ujętych w geodezyjnej ewi-

dencji gruntów i budynków prowadzonych przez starostów, 

– występuje brak koncepcji gospodarowania nieruchomościami gmin, 

nie przeznaczono do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie 

czy do trwałego zarządu 44,8% powierzchni nieruchomości grun-

towych należących do gminnego zasobu, 

– w gminach przychody z tytułu gospodarowania nieruchomościami 

wynoszą od 3% do 15 % wpływów budżetowych, co musi stanowić 

przesłankę szczególnych działań organizacyjno-ekonomicznych or-

ganów gminy. 
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REAL PROPERTY MANAGEMENT IN RURAL AREAS 

Summary 

The paper presents research on the properties are owned by rural communities. 

Found heterogeneity of concepts related to property management. Has been shown to 

influence the budget of municipalities in this respect amounts to 15% of those impacts. 

In twenty-nine municipalities (85.3%) plan to use the property was done in a manner so 

general that it was not possible to assess the compatibility of those plans in terms of ra-

tionality. Confirmed awareness of the municipal authorities about any problems. 

Translated by Teodor Skotarczak 
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WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA UZDROWISKOWEGO 

A WSKAZANIA SZKOŁY ZASOBÓW (RBV) – PODSTAWOWE 

UWARUNKOWANIA PROCESU DOSTOSOWAWCZEGO 

Wprowadzenie 

Dla obserwatorów i uczestników sceny ekonomicznej jest oczywiste, że 

w ostatnich niemal trzydziestu latach szkoła zasobowa (RBV) stała się jednym 

z najbardziej owocnych, i kontrowersyjnych zarazem, kierunków w ekonomii 

i w zarządzaniu strategicznym. Jak zauważyli przed laty I. Dierckx i K. Cool 

oraz D.J. Collis, wkład teoretyczny oraz badania szkoły zasobowej zostały na-

kierowane na przywrócenie równowagi między analizami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi w teorii zarządzania strategicznego
1
. 

Analiza piśmiennictwa anglojęzycznego wskazuje na istnienie dwóch obo-

zów, z jednej strony są znaczący przedstawiciele szkoły zasobowej, z drugiej 

ich krytycy i oponenci, a temperatura sporów również w pierwszym dziesięcio-

leciu XXI wieku nie wygasa. Wydaje się, że w polskim piśmiennictwie nie 

uwidacznia się w pełni przedmiotowy zakres sporu, zwłaszcza że przytaczane 

w naszej literaturze ekonomicznej poglądy kończą się w większości prac na 

                                                           
1  Por. I. Dierckx, K. Cool, Asset stocks accumulation and sustainability of competitive ad-

vantage, „Management Science” 1989, nr 35 (12), s. 1504–1511; D.J. Collis, A resource-based 

analysis of global competition: the case of the bearing industry, „Strategic Management Journal” 

1991, nr 12 (winter), s. 49–68.  
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pierwszych dwóch latach obecnego stulecia
2
. Bazując na zasobach wiedzy 

można skonstatować, co następuje: 

– spór i polemika naukowa między RBV i ich krytykami dotyczy pię-

ciu powiązanych ze sobą aspektów: 1) teorii; 2) metod i metodolo-

gii badawczej; 3) dowodów empirycznych; 4) praktycznych spo-

strzeżeń z firm; 5) perspektyw istnienia RBV jako znaczącej kon-

cepcji (szkoły) w ekonomii,  

– na powyższy spór nakładają się problemy i spory naukowe w takich 

obszarach jak: nowa ekonomia instytucjonalna, teoria kosztów 

transakcyjnych oraz teoria firmy. 

– w naukach ekonomicznych następuje „zmęczenie” tradycyjnymi 

metodami badawczymi (ilościowymi i jakościowymi), co powoduje 

konieczność sięgania po metody z teorii gier lub fizyki (np. zasto-

sowanie metodologii opisującej tzw. Ruchy Browna – czyli zacho-

wanie się pojedynczego atomu w próżni w warunkach całkowitej 

niepewności – dla potrzeb analizy zachowań przedsiębiorstwa), 

– dla badacza utrudnieniem staje się nadmierna rozbudowa aparatury 

pojęciowej z jednoczesnym brakiem precyzji w definiowaniu 

wprowadzanych pojęć
3
. 

Powstaje zatem pytanie: jaki jest zakres absorpcji teoretycznych uogólnień 

z poziomu akademickiego na poziom przedsiębiorstwa lub innymi słowy: jakie 

rekomendacje z teoretycznego dorobku szkoły zasobowej z centralnym wyeks-

ponowaniem zasobów firmy jako podstawy jej konkurencyjności (pozycji kon-

kurencyjnej) oraz wartości firmy można określić mianem podstawowych (do 

zastosowania w pierwszej kolejności), nawet jeśli większość przedsiębiorstw 

formalnie stosuje zasady zasobowego zarządzania strategicznego. Dla potrzeb 

konfrontacji teorii i praktyki gospodarczej wybrano świadomie przedsiębior-

stwa uzdrowiskowe, które: 1) mają unikalne zasoby wewnętrzne (zasoby przy-

rodolecznicze); 2) mają unikalne (kluczowe) kompetencje (wiedza kadry me-

                                                           
2  Symptomatyczne wobec RBV są zarzuty N.J. Fossa, który określił potencjał definicyjny 

szkoły zasobowej mianem „terminologicznej zupy”. Por. Resources, Firms and Strategies: A 

Reader in Theresource based Theory of the Firm, red. N.J. Foss, Oxford University Press, Oxford 

1997, s. 11. Foss stwierdził także, że koncepcje J. Barneya „rzadkości” i „cenności” zasobów są 

pleonazmami (tautologia na podobieństwo sformułowania „akwen wodny”); tamże, s. 10. 
3  O dowolności i swobodnym traktowaniu np. „kompetencji” jako umiejętności lub/i zdolno-

ści pisze M.J. Stankiewicz w: M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. II, TNOiK, Toruń 2005, 

s. 101. 
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dycznej); 3) posiadają dobrze wykształcony menedżment, czyli mają ex defini-

tione rdzeń koncepcji szkoły zasobowej, a mimo to ich pozycja konkurencyjna 

jest daleka od możliwości. 

1. Szkoła zasobowa a przedsiębiorstwo – wybrane czynniki sukcesu 

O teoretycznych poglądach szkoły zasobowej (RBV) istnieje w zasobach 

wiedzy tak ogromna i wszechstronna literatura, że nie ma potrzeby jej omawia-

nia, dlatego wskazano jedynie wybrane elementy: 

1. Użycie określenia „czynniki sukcesu” jest uprawomocnione, jeśli zgo-

dzimy się z M.A. Peteraf, eksponującą cztery, jednocześnie spełnione 

warunki, które dla firmy (przedsiębiorstwa) są podstawą jej przewagi 

konkurencyjnej: 

– najwyższa jakość zasobów – heterogeniczność (różnorodność) 

w ramach branży, 

– ograniczenia konkurencji ex post, 

– niedoskonała mobilność zasobów, 

– ograniczenia konkurencji ex ante
4
. 

2. Linia rozumowania M.A. Peteraf pozostaje w logicznym związku 

z wcześniejszymi ustaleniami E.T. Penrose, która twierdzi, że zasoby 

pozostające w izolacji są rzadko cenne, stąd jest niezwykle mało praw-

dopodobne, aby sukces firmy był efektem jednego konkretnego zaso-

bu. W konsekwencji firma marząc o sukcesie winna zastosować kom-

binację zasobów, a jeśli są one są komplementarne, to można oczeki-

wać wzrostu wartości firmy
5
. Stanowisko to podzielili I. Dierckx 

i K. Cool oraz S.A. Lippman i R. Rumelt
6
. 

3. W analizie czynników sukcesu istotna jest wiedza o zachowaniu się 

przedsiębiorstwa, a to oznacza dla ekonomii odnoszącej się do pozio-

mu mikro, identyfikację z zewnątrz firmy jej pakietu zasobów, ustale-

nie ex ante najistotniejszych zasobów oraz obserwacji wpływu tychże 

                                                           
4  Por. M.A. Peteraf, The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resourced-Based View, 

„Strategic Management Journal” 1993, t. 14, nr 3, s. 179–191, 185. 
5  Por. E.T. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, John Wiley & Sons, Nowy Jork 

1959. 
6  I. Dierckx, K. Cool, Asset stocks…; S.A. Lippman, R. Rumelt, The payments perspective: 

micro-foundations of resource analysis, „Strategic Management Journal” 2003, nr 24, s. 903–927. 
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środków na wydajność i wartość firmy. W literaturze anglojęzycznej 

operuje się pojęciem „ścieżki zachowań” i badacze analizując ową 

ścieżkę wyodrębnili pięć obszarów swojego zainteresowania, z których 

trzy pierwsze dotyczą bezpośrednio przedsiębiorstwa: 

– dywersyfikacja i wejście na rynek, 

– koncentracja uwagi firmy i ewentualne jej wyjście z rynku,  

– wyjaśnienie działalności innowacyjnej w firmie – poszukiwanie sy-

tuacji, w której firma ma dynamiczne możliwości do podejmowania 

nowych rodzajów działalności i dodania ich do już posiadanych, 

– wyjaśnienie istoty relacji między dywersyfikacją a wydajnością 

firmy, 

– powstanie nowego kierunku badawczego zajmującego się rozwo-

jem przemysłu szybko zmieniających się produktów.  

4. Dla badacza niezwykle istotnym zagadnieniem jest możliwość empi-

rycznego pomiaru logiki ekonomicznej szkoły zasobów. Jak uważają 

A. Lockett i S. Thompson podstawową trudnością w empirycznej we-

ryfikacji hipotez jest, przy założeniu heterogeniczności firm, koniecz-

ność generowania dużych próbek tych firm
7
. M.J. Rouse i U.S. Dael-

lenbach twierdzą, że metody stosowane w badaniach strategii nie nada-

ją się do ujawniania źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej, ponieważ 

istnieje potrzeba sięgnięcia do wnętrza przedsiębiorstwa – konieczność 

stosowania tzw. metod inwazyjnych
8
. W tle pojawia się ponadto suge-

stia odmawiająca naukowcom zdolności do zrozumienia tych zjawisk, 

które nawet dla menedżerów są trudne do wyartykułowania, a dotyczą 

tzw. milczących elementów kompetencji
9
.  

Jak już zauważono, jednym z najważniejszych problemów badawczych 

w literaturze ekonomicznej oraz nauk o zarządzaniu jest związek między inno-

wacjami a cechami strukturalnymi przedsiębiorstwa, co uwidacznia się 

w dwóch nurtach teoretyczno-poznawczych. Pierwszy głosi, że metody postę-

powania przedsiębiorstwa i różnicowanie efektów działalności innowacyjnej są 

                                                           
7  Por. A. Lockett, S. Thompson, Resource-Based View and Economic, „Journal of Manage-

ment” 2001, nr 27 (6), s. 723–754, 751. 
8  Por. M.J. Rouse, U.S. Daellenbach, More Thinking on Research Method for the Resource-

Based Perspective: Isolating sources of sustained competitive Advantage, „Strategic Management 

Journal” 1999, nr 20 (5), s. 487–494, 487. 
9  Za: E. Levitas, T. Chi, Thinking Rouse and Daellenbach and Rethinking. Isolation vs. Test-

ing, „Strategic Management Journal” 2002, nr 23 (10), s. 957–962, 960. 
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w zasadzie wyjaśnione, tak przez naukę jak też przez przemysł (np. opinia 

R. Wolfe’a)
10

. Drugi nurt o behawioralnych korzeniach, nawiązujący do eko-

nomii ewolucyjnej Nelsona, Wintera i koncepcji szkoły zasobów oferuje nowe 

spojrzenie na zarządzanie innowacjami (prace Browna i Eisenhardta, Leonarda-

Bartona)
11

. 

F. Damanpour podnosi, że innowacja (wewnętrznie generowana lub zaku-

piona przez firmę z zewnątrz) stanowi środek przekształcenia organizacji 

(przedsiębiorstwa) jako reakcja na zmiany w otoczeniu wewnętrznym lub ze-

wnętrznym bądź jako proaktywne działanie podjęte w celu wpływu organizacji 

na otoczenie
12

. Tak więc zgodnie z koncepcją szkoły zasobowej, badanie inno-

wacji oparte jest na założeniu istnienia w przedsiębiorstwie środków i możliwo-

ści rozumianych jako zdolność do innowacji. W jej ramach zasoby materialne 

i niematerialne firmy tworzą potencjał na wejściu, aby przez połączenie lub 

przekształcenie stworzyć możliwości osiągnięcia innowacyjnych form przewagi 

konkurencyjnej.  

W literaturze znajdujemy enumerację środków uznawanych jako krytyczne 

dla innowacji, a zasobami determinującymi zdolność firmy do innowacji: 

1. Zasoby finansowe: 

– wewnętrzne, 

– zewnętrzne 

2. Zasoby techniczne: 

– systemy technologii informatycznych IT, 

– wyposażenie inżynierskie, 

3. Zasoby niematerialne: 

– czynnik ludzki, 

– wiedza
13

. 

                                                           
10  Por. R. Wolfe, Organizational Innovation: Review, critique and suggested research direc-

tions, „Journal of Management Studies” 1994, nr 31, s. 405–431. 
11  Por.: S.L. Brown, K.M. Eisenhardt, The art. of continuous change: Linking complexity 

theory and time-paced evolution in relentlessly shifting organizations, „Administrative Science 

Quarterly” 1997, nr 42, s. 1–34; D. Leonard-Barton, Wellsprings of knowledge: Building and sus-

taining the source of innovation, Harvard Business School Press, Boston MA 1995. 
12  Szerzej na ten temat: F. Damanpour, Organizational Innovation: a meta-analysis of effects 

of determinants and moderators, „Academy of Management Journal” 1991, nr 34, s. 555–590. 
13  Za: B.D. Baysinger, R.F. Hoskinson, Diversification strategy an R + D intensity in large 

multi-products firms, „Academy of Management Journal” 1989, nr 32, s. 310–332; X.M. Song, 

M.E. Parry, The determinants of Japanese new product success, „Journal of Marketing Research” 

1997, nr 34, s. 64–76. 
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Przyjęcie proinnowacyjnej strategii wymaga dokonania wcześniej inwe-

stycji w wysoko wyrafinowane urządzenia i technologie, co umożliwia przed-

siębiorstwu wprowadzenie lub zwiększenie liczby innowacyjnych produktów 

lub usług, co skutkuje zwiększeniem wartości firmy, a dla klientów poprawą ja-

kości produktu lub usługi. W najnowszych badaniach akcentuje się przesuwanie 

punktu ciężkości czynników stymulujących skłonność do innowacji z zasobów 

materialnych na niematerialne. Jak zbadali X.M. Song i M.E. Parry oraz 

J.G. Del Canto i I.S. Gonzales wysoki zapas kapitału ludzkiego, zaawansowane 

umiejętności techniczne, know-how w projektach badawczo-rozwojowych oraz 

skłonność do podejmowania ryzyka zwiększają prawdopodobieństwo prowa-

dzenia przez firmę działalności innowacyjnej
14

. 

Wzrastająca rola zasobów niematerialnych doprowadziło do powstania 

związku opartego na wiedzy KBV (Knowledge-Based View) co uwidacznia się 

w postaci kładzenia nacisku na wiedzę (jawną lub ukrytą) jako zasobu strate-

gicznego firmy, będącego zarazem wyznacznikiem jej wartości i sukcesu kon-

kurencyjnego
15

. Summa summarum w literaturze znajdujemy wiele prac o cha-

rakterze studialnym, które pozwalają na sformułowanie ciągu przyczynowo-

skutkowego: zasoby (A) – czynniki innowacyjności, (B) – zdolność firmy do 

wprowadzania innowacji (C). W ramach komponentów A i B można wyodręb-

nić:  

a) zasoby materialne, 

– zasoby niematerialne, 

b) przedsiębiorczość: 

– nauka i uczenie się, 

– rozważna odpowiedź na działania konkurencji, 

– czynniki i umiejętności marketingowe, 

– umiejętności działań dynamicznych. 

                                                           
14  Por. X.M. Song, M.E. Parry, The determinants …; J.G. Del Canto, I.S. Gonzales, 

A resource-based analysis of the factors determining a firm’s R + D activities, „Research Policy” 

1999, nr 28, s. 891–905. 
15  Szerzej na ten temat: B. Kogut, U. Zander, What firms do? Coordination, identify and 

learning, „Organization Science” 1996, nr 7, s. 502–518; D. Decarolis, D.L. Deeds, The impact of 

stocks and flows of organizational knowledge on firm performance: an empirical investigation of 

the biotechnology industry, „Strategic Management Journal” 1999, nr 20, s. 953–968. 
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2. Konfrontacja rekomendacji szkoły zasobów i wyników badań pilota-

żowych w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych skarbu państwa 

Traktowanie zasobów jako podstawy konkurencyjności i wartości przed-

siębiorstwa jest najsilniej wyeksponowanym wątkiem szkoły zasobów, o czym 

świadczy porównanie dwóch artykułów Jay B. Barneya, będących syntezą po-

glądów naukowych autora i innych czołowych przedstawicieli RBV, a także 

wyważoną obroną stanowiska szkoły przed krytyką oponentów
16

. W poprzed-

nim punkcie zarysowano jedynie niektóre z odniesień szkoły zasobów, które 

mogłyby mieć zastosowanie w innym niż przemysł sektorze gospodarki. Jest to 

o tyle uzasadnione, że większość zagranicznych i nieliczne polskie testy przy-

datności zasobowego ujęcia przedsiębiorstwa dotyczyły głównie sektora prze-

mysłu lub jak pokazuje przypadek Mony Makhiji, weryfikacja empiryczna mo-

że odnosić się do pewnej z góry wybranej zróżnicowanej populacji firm
17

. 

Nie popełni się błędu zakładając, że polskie przedsiębiorstwa uzdrowi-

skowe, mimo przynależności do innego sektora oraz usługowego charakteru 

produktu turystycznego, spełniają kryteria wyeksponowane przez M.A. Peteraf, 

a więc ex definitione, celem zarządzania strategicznego firm uzdrowiskowych 

jest gospodarka własnymi – unikatowymi – zasobami dla osiągnięcia jak naj-

lepszej pozycji konkurencyjnej w sektorze oraz dążenie do podnoszenia warto-

ści firmy.  

W ubiegłym roku przeprowadzono badanie pilotażowe metodą wywiadu 

ankietowego na wybranej populacji 20 przedsiębiorstw uzdrowiskowych woje-

wództwa zachodniopomorskiego, będące w swoim zamiarze testem próbnym 

przed kompleksowym badaniem roli zasobów kurortów w kształtowaniu ich po-

tencjału i pozycji konkurencyjnej. Dodatkowo zapytano kadrę kierowniczą an-

kietowanych przedsiębiorstw o wpływ innowacji produktowych na standing 

ekonomiczno-finansowy ich firm. Zbiorcze uśrednione wyniki elementów zaso-

bów wpływających na potencjał konkurencyjny badanych przedsiębiorstw 

uzdrowiskowych przedstawiono w tabeli 1. 

                                                           
16  Por. J.B. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Man-

agement” 1991, nr 17 (1), s. 99–120; Resource-based theories of competitive advantage: a ten-

year retrospective on the resource-based view, „Journal of  Management” 2001, nr 27 (6) , s. 625–

641. 
17  Por. M. Makhija, Comparing the resource-based and market-based views of the firm; em-

pirical evidence from Czech privatization, „Strategic Management Journal” 2003, nr 24, s. 433–

451.  
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Tabela 1 

Zestawienie dziesięciu kluczowych czynników zasobów wpływających na potencjał 

konkurencyjny przedsiębiorstw uzdrowiskowych Pomorza Zachodniego 

Lp. Nazwa składnika potencjału konkurencyjności Średnia wartość składnika 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Jakość kadry medycznej 

Elastyczność procedur decyzyjnych 

Zaangażowanie kierownictwa w programy jakości 

Zaangażowanie pracowników w realizację programów wysokiej 

jakości usług 

Poziom wykształcenia kadr firmy 

Skłonność pracowników do uczenia się 

Nowoczesność technologii leczniczych 

Poziom kosztów całkowitych firmy 

Wyniki finansowe firmy 

Sprawność służb marketingowych 

70 

68 

61 

58 

 

56 

52 

50 

50 

50 

47 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Przedstawione dane można uznać za optymistyczne. Niezależnie od zróż-

nicowania rezultatów badań szczegółowych, które były pochodną sytuacji wła-

ścicielskiej i formy organizacyjnej przedsiębiorstwa – inne odpowiedzi domi-

nowały w spółkach Skarbu Państwa, a inne w firmach prywatnych – uśrednione 

wyniki wskazują na dominację jakościowego aspektu zasobów, przede wszyst-

kim niematerialnych, w tym takich eksponowanych przez zasobową szkołę 

elementów zasobów jak: jakość zasobów ludzkich, ich skłonność do uczenia 

i doskonalenia się, jakość procedur i technologii leczniczych. Wymienione 

czynniki można uznać za kluczowe kompetencje Firmy, a za RBV za czynniki 

strategiczne pozycji konkurencyjnej i wartości przedsiębiorstwa uzdrowisko-

wego. 

Przeciwstawne rezultaty dostarczyło badanie innowacji produktowych 

i ich wpływu na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw uzdrowisko-

wych. Okazało się, że w latach 2003–2010, na 20 nadanych firm, w 14 wpro-

wadzono jeden lub więcej nowych produktów uzdrowiskowych, ale w ocenie 

tylko trzech respondentów produkty te można uznać za innowacyjne. I drugi 

wniosek – to mała korelacja między wprowadzanymi nowymi produktami a po-

prawą rentowności przedsiębiorstwa, co ilustrują opinie kierownictw firm mó-

wiące, że na ogółem 14 nowych produktów, tylko w jednym przypadku miało 

to wpływ na znaczący wzrost przychodów firmy, w pięciu przypadkach zaob-
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serwowano umiarkowany wzrost przychodów, dla pięciu firm nie miało to żad-

nego wpływu na wzrost przychodów, a w trzech  przypadkach nie miano zada-

nia na ten temat. 

Zaobserwowana dychotomia nakazuje zwrócić szczególną uwagę na pozo-

stałe aspekty innowacyjności – w pierwszej kolejności na eksponowane przez 

szkołę zasobową innowacje organizacyjne. W szerszym ujęciu, badania winny 

potwierdzić lub zanegować opinię analityków spoza Polski twierdzących, że 

tylko w Warszawie powstają innowacje, a poza stolicą mamy do czynienia z in-

nowacjami pozornymi lub ich imitacjami. 

Podsumowanie  

Projekcja niektórych problemów artykułowanych przez szkołę zasobów 

jako zasadnicze (strategiczne) elementy konkurencji miedzy heterogenicznymi 

podmiotami na rynku pozwala na przedstawienie następujących uogólnień: 

1. Jeśli konkurencja obejmuje swoim zasięgiem wszystkie sektory go-

spodarki, to propozycje szkoły zasobowej RBV mogą mieć zastosowa-

nie w sektorach świadczących usługi (np. sektor turystyki lub wężej 

sektor turystyki uzdrowiskowej). 

2. Badania – mimo ich przeprowadzania na ograniczonej próbie – ukazu-

ją podatność przedsiębiorstw uzdrowiskowych na uczenie się gospoda-

rowania elementami swoich zasobów dla potrzeb osiągnięcia sukcesów 

w konkurencji z innymi aktorami branży. 

3. W sytuacji znacznego wpływu elementów otoczenia zewnętrznego na 

działalność przedsiębiorstw uzdrowiskowych niezbędnym staje się 

stworzenie trwałych mechanizmów kreowania innowacji jako determi-

nanty budowy przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe łańcuchów war-

tości, które będą dla firm stabilizatorami w obliczu nowych impulsów 

wzmagających konkurencyjność uzdrowisk na obszarze Unii Europej-

skiej.  
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THE VALUE OF THE SPA BUSINESS AND INDICATION OF THE 

RESOURCE-BASED VIEW (RBV) - BASIC CONDITIONS OF THE 

ADJUSTMENT PROCESS 

Summary 

The primary objective of this paper is to implement the experience and theoretical know-

ledge accumulated during the past quarter-century by the resource-based view (RBV) and 

relating to the company in a competitive market. The main impetus was a lively discussion in 

theory and methodology of research on a company run by leading representatives of the re-

source-based view and their critics, which is a debate in Poland present at insufficient size. 

In the theoretical part of the study of English literature, there are presented the most im-

portant views of the resource-based view on these selected issues that seem to be most 

useful for the company, taking into account the absorption capacity of firms and eco-

nomic considerations of practice. Therefore, there is focus on selected factors of influ-

ence, which is an emanation of the value of the company and its competitiveness (the 

theory of competitiveness). Selection of the health tourism sector as a recipient recom-

mendation is the result of deliberate choice - they are relatively heterogeneous compa-

ny, active in the competitive European market and are in a time of major changes in 

ownership, in which the value of the company and its ability to raise is important, as ex-

emplified by data on four spa companies of Western Pomerania. 

Translated by Bogusław Stankiewicz 
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AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA ORAZ KOMPETENCJE 

CYWILIZACYJNE LUDNOŚCI WIEJSKIEJ JAKO WYBRANE 

DETERMINANTY KAPITAŁU LUDZKIEGO POLSKIEJ WSI 

Pomimo wielu pozytywnych zmian jakie zaszły w ostatnich latach na ob-

szarach wiejskich, różnice między wsią a miastem nadal są znaczne. Dyspro-

porcje dotyczą nie tylko poziomu dochodów czy dostępu do usług publicznych, 

ale także poziomu kapitału ludzkiego, utożsamianego zazwyczaj z cechami 

osób, do których należą przede wszystkim kwalifikacje formalne (poziom wy-

kształcenia), umiejętności, stan zdrowia, energia witalna oraz kompetencje cy-

wilizacyjne. W artykule analizie poddano przede wszystkim zaangażowanie 

osób dorosłych w podnoszenie ich poziomu wykształcenia oraz omówiono wy-

brane aspekty dotyczące umiejętności i kompetencji cywilizacyjnych ludności 

zamieszkujących tereny wiejskie w Polsce w pierwszych latach akcesji do UE. 

Wprowadzenie 

Wykonywanie zawodu rolnika i prowadzenie gospodarstwa rolnego wy-

maga znajomości i umiejętności z wielu dziedzin i na różnym poziomie kwali-

fikacji, ponieważ trzeba być zarówno przedsiębiorcą, jak i dostarczycielem dóbr 

publicznych. Rolnik prowadzący własne gospodarstwo, najczęściej teoretyczną 

wiedzę zdobywa w szkole, wiedzę praktyczną od rodziców i otoczenia (przez 

obserwację zachowań i postępowania przy konkretnych zajęciach) a umiejętno-
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ści – przez własne doświadczenie wraz z włączaniem się do kolejnych prac w 

gospodarstwie.  

Po objęciu polskiego sektora rolnego mechanizmami WPR, po stronie produ-

centów wystąpiła nie tylko konieczność dostosowania się do nowych warunków 

prowadzenia działalności rolniczej, ale pojawił się także popyt na wiedzę 

i umiejętności przydatne w planowaniu i wdrażaniu procesów modernizacyjnych 

jednostek produkcyjnych oraz w korzystaniu z instrumentów socjalnych i ze środ-

ków wspierających dochody i ochronę środowiska. O roli odpowiedniej jakości 

edukacji i o jej oddziaływaniu na aktywność ekonomiczną ludności wiejskiej 

świadczy fakt, że beneficjentami instrumentów WPR (nie dotyczy to instrumen-

tów, które się niejako należały i były stosunkowo łatwo osiągalne: dopłaty bez-

pośrednie czy renty strukturalne, ale tych, które wymagały aktywności, inicja-

tywy), byli głównie rolnicy z najwyższym poziomem wykształcenia i korzysta-

jący ze współpracy z doradcami rolnymi
1
.  

W obecnych warunkach, kiedy to kapitał ludzki ma coraz większe znacze-

nie w kreowaniu procesów rozwojowych w gospodarce, aktywność edukacyjna 

ludności
2
 odgrywa coraz większą rolę, zarówno w wymiarze ogólnych prze-

kształceń jak i w wymiarze jednostkowym określającym szanse jednostki na 

rynku pracy oraz zaspokojenie aspiracji zawodowych i kulturalnych. Uczestnic-

two w edukacji ustawicznej jest więc ważnym czynnikiem pozwalającym na 

utrzymanie na rynku pracy osób starszych. To właśnie niskie kwalifikacje, brak 

umiejętności oraz możliwości ich uzupełniania są ważnymi przyczynami, z po-

wodu których w Polsce pracownicy są relatywnie wcześnie wyłączani z rynku 

pracy w porównaniu z innymi krajami.  

We współczesnym społeczeństwie nieznajomość języków obcych, brak 

umiejętności korzystania z komputera i Internetu czy też brak dostępu do tego 

typu urządzeń i mediów odbierać można jako swoiste upośledzenie czy wręcz 

wykluczenie społeczne, gdyż są to coraz powszechniej wykorzystywane narzę-

dzia i technologie. Obserwowany jest jednocześnie coraz szybszy wzrost ich 

możliwości, niezbędnych zarówno w życiu tzw. codziennym, jak i w pracy lub 

edukacji. 

                                                           
1 Por. ekspertyza dotycząca „Oceny Średniookresowej Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007–2013”, MRiRW, Warszawa 2010. 
2  Pod pojęciem aktywności edukacyjnej rozumiany jest udział dzieci i młodzieży oraz osób 

dorosłych w wieku powyżej 18 lat w różnych formach kształcenia. 
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1. Materiał i metody 

Celem artykułu jest analiza porównawcza zaangażowania osób dorosłych 

w podnoszenie poziomu wykształcenia na terenach wiejskich i w mieście oraz 

analiza wybranych zagadnień dotyczących umiejętności i kompetencji cywili-

zacyjnych ludności w wyróżnionych zbiorowościach w pierwszych latach akce-

sji do UE. Dane źródłowe pochodzą ze statystyki masowej GUS z lat 2000–

2011, Diagnozy Społecznej 2005, 2007, 2009, 2011 oraz danych z ankiety IE-

RiGŻ-PIB przeprowadzonej w 2005 roku. Badaniem tym objęto 8604 rodzin, 

z czego 3705 rodzin posiadało gospodarstwa rolne o powierzchni większej niż 

1 ha użytków rolnych (UR). Były to tzw. gospodarstwa – rodziny rolnicze. Po-

zostałą grupę stanowiły rodziny bezrolne, czyli posiadające mniej niż 1 ha UR 

bądź niezwiązane z rolnictwem przez fakt użytkowania ziemi. Rodziny objęte 

badaniem zamieszkiwały 76 wsi na terenie całego kraju. 

2. Wyniki i dyskusja 

2.1. Aktywność edukacyjna 

Pomiędzy terenami wiejskimi a miejskimi od lat występują znaczne dys-

proporcje w wykształceniu ludności, choć wszędzie zwiększają się aspiracje 

edukacyjne. Poziom wykształcenia mieszkańców wsi poprawia się szybciej niż 

w miastach, nadal jednak jest znacznie niższy.  

W 2009 roku, podobnie jak i w latach wcześniejszych, na obszarach wiej-

skich, w porównaniu z miastami, zanotowano prawie dwukrotnie mniejszy od-

setek osób z wykształceniem co najmniej średnim i ponad trzykrotnie mniejszy 

odsetek osób z wykształceniem wyższym (tab. 1).  

Analiza danych badań ankietowych IERiGŻ-PIB wykazała, że nie wystą-

piły zasadnicze różnice w poziomie wykształcenia pomiędzy ludnością z rodzin 

rolniczych i bezrolnych, a głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost aspi-

racji edukacyjnych młodzieży wiejskiej były plany zawodowe związane z ak-

tywnością w pozarolniczych działach gospodarki na terenach wiejskich a także 

w pobliskich miastach lub za granicami kraju.  



 Aktywność edukacyjna oraz kompetencje cywilizacyjne ludności… 329 

 

Tabela 1 

Poziom wykształcenia ludności (w wieku 13 lat i więcej) w latach 2002–2009 według 

miejsca zamieszkania 

Lata 
Wyższe Średnie i Polic. 

Zasadnicze za-

wodowe 
Gimnazjalne Podstawowe 

(w %) 

Miasto 

2002 13,7 38,5 21,1 – 22,2 

2004 17,5 38,0 21,3 4,4 16,8 

2007 22,1 38,3 20,4 4,6 14,6 

2009 24,0 38,4 20,0 4,5 13,1 

Wieś 

2002 4,3 22,4 29,2 – 38,3 

2004 5,4 24,5 29,4 5,8 31,9 

2007 7,0 25,1 28,5 6,3 28,2 

2009 8,1 26,0 29,0 6,5 26,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005–

2010. 

To zrozumiałe, że w Polsce i innych krajach kładzie się nacisk głównie na 

edukację i kształcenie dzieci i młodzieży, które są objęte obowiązkiem nauki. 

Jednak w zmieniającej się rzeczywistości, postępującej globalizacji i rozwoju 

nauki i techniki, nowoczesne społeczeństwa muszą również stwarzać dogodne 

warunki do studiowania i kształcenia dorosłych.  

Obecnie nie tylko podkreśla się potrzebę uczenia się przez całe życie (life-

long learning), ale również potrzebę uczenia się we wszystkich rolach życio-

wych (life-wide learning). Dorosły człowiek musi stale poszerzać wiedzę 

i umiejętności nie tylko w celu zwiększania i uaktualniania kwalifikacji zawo-

dowych, ale również w celu pozostania aktywnym członkiem społeczności. We 

współczesnym świecie tempo tzw. starzenia się wiedzy jest relatywnie szybkie, 

szczególnie odnośnie do wiedzy specjalistycznej, dlatego też nie można utoż-

samiać uczenia się z jakimś jednym etapem życia. Człowiek musi być przygo-

towany na ciągłe podnoszenie kompetencji – również w wieku dorosłym i se-

nioralnym. 
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Proces ten określany terminem „kształcenie ustawiczne”
3
 wiąże się ze 

zdobywaniem wiedzy i umiejętności przez całe życia. Edukacja dorosłych może 

być realizowana w różnych formach zorganizowanych działań oświatowych. 

Należą do nich formalne działania oświatowe lub inne, które mają na celu – 

niezależnie od treści, poziomu i metod – nie tylko kontynuację lub uzupełnianie 

kształcenia zdobytego wcześniej w szkołach, uczelniach i uniwersytetach, 

a także naukę praktyczną. Dzięki temu osoby uznawane za dorosłe przez społe-

czeństwo, do którego należą, rozwijają swoje zdolności, wzbogacają wiedzę, 

doskonalą swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub zdobywają nowy za-

wód. Często proces kształcenia ustawicznego przekłada się również na zmianę 

postaw i zachowania, objętych nim osób, w zakresie wszechstronnego kształce-

nia osobowości oraz uczestnictwa w zrównoważonym i niezależnym rozwoju 

społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wsparcie motywacji edukacyjnych 

jest szczególnie ważne w wypadku osób, które z jakichś powodów pozostają 

bez zatrudnienia, a zarazem nie korzystają ze statusu bezrobotnego, a także 

osób będących na emeryturze, które mogą być zainteresowane ponownym pod-

jęciem zatrudnienia lub które widzą w kształceniu formę osobistej aktywizacji
4
. 

Ogółem w Polsce zaangażowanie osób dorosłych w edukację ustawiczną 

jest na relatywnie niskim poziomie. Szczególnie niekorzystna sytuacja dotyczy 

starszych grup wiekowych, gdzie wskaźnik ten zaliczany jest do najniższych 

w Europie, chociaż w ostatnich dziesięciu latach obserwowane są pozytywne 

zmiany. Proces ten powinien być utrzymywany w kolejnych latach, gdyż prze-

kłada to się na konkurencyjność polskich pracowników nie tylko na lokalnym 

rynku pracy, ale także daje możliwości zatrudnienia w innych krajach 

w Europie.  

Pozytywnym sygnałem w odniesieniu do kształcenia ustawicznego jest 

zwiększanie się, w stosunku do roku 2000, odsetka osób aktywnych edukacyj-

nie w wieku 25–29 lat i starszych. Niepokojąca jest jednak stabilizacja aktyw-

ności edukacyjnej dorosłych mieszkańców wsi wobec wzrostu zainteresowania 

edukacją dorosłych w miastach. Odnotowany w latach 2000–2011 wzrost ogól-

nego udziału osób korzystających z usług edukacyjnych wśród ludności w wie-

                                                           
3  Definicja pojęcia kształcenia ustawicznego mówi, że jest to każda forma uczenia się, po-

dejmowana w jakimkolwiek momencie życia w celu wzbogacenia wiedzy, podniesienia kompe-

tencji lub kwalifikacji zawodowych, obywatelskich lub społecznych. 
4  Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009. 
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ku 25–29 lat wynika z korzystnych zmian w skali aktywności edukacyjnej 

mieszkańców miast (zwłaszcza dużych), czego wynikiem są pogłębiające się 

różnice terytorialne na niekorzyść mieszkańców wsi i małych miast (tab. 2).  

Tabela 2 

Ludność w gospodarstwach domowych według statusu edukacyjnego i miejsca za-

mieszkania (w latach 2000–2011) 

Wyszczególnienie 

Odsetek osób korzystających z usług edukacyjnych świadczonych 

w trybie szkolnym i pozaszkolnym 

20–24 lata 25–29 lat 30–39 lat Powyżej 39 lat 

Miasta  

2000 61,1–45,8 16,7–8,5 4,7–1,9 0,5–1,3 

2009 83,0–58,0 28,7–16,4 7,5–6,9 2,7–1,5 

2011 73,5–57,1 26,8–10,5 7,1–3,4 3,2–0,8 

Wieś 

2000 26,0 7,1 0,3 0,3 

2005 50,8 8,9 1,8 0,9 

2009 47,6 11,4 3,8 0,9 

2011 49,4 9,0 1,9 0,5 

Źródło: opracowanie na podstawie: Diagnoza Społeczna – Warunki i jakość życia Pola-

ków, red. J. Czapiński i T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 

2007, 2009, 2011. 

W następnej grupie wiekowej (tj. osób w wieku 30–39 lat), w latach 2000–

2011 także nie uległa poprawie ich wcześniej niska aktywność edukacyjna. 

Jeszcze silniej utrzymuje się brak skłonności do korzystania z usług edukacyj-

nych osób powyżej 39 lat. 

Według badania przeprowadzonego w ramach ostatniej Diagnozy Spo-

łecznej, w roku 2011 także wyraźnie zmieniło się zróżnicowanie aktywności 

edukacyjnej kobiet i mężczyzn w wieku 20–24 lata według miejsca zamieszka-

nia. W tej grupie wiekowej, kobiety zamieszkałe w miastach w mniejszym 

stopniu niż w latach wcześniejszych korzystały z usług edukacyjnych, w prze-

ciwieństwie do mieszkanek wsi. W wyniku spadku aktywności edukacyjnej 

mężczyzn w tej grupie wiekowej, pogłębiła się także luka edukacyjna między 

kobietami i mężczyznami szczególnie na obszarach wiejskich i w dużych mia-
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stach
5
. Podobnie jak w latach wcześniejszych, poziom aktywności edukacyjnej 

spadał w kolejnych grupach wiekowych ludności. Osoby w grupie wiekowej 

30–39 lat, w roku 2011 trzykrotnie rzadziej niż osoby w wieku 25–29 lat korzy-

stały z edukacji. W mieście odsetek ten wynosił 4,3%, a na terenach wiejskich 

1,9%. Ogółem aktywność edukacyjna osób w wieku powyżej 18 lat i więcej 

przyjmowała głównie formę nauki w szkołach lub uczelniach wyższych.  

Podkreślenia wymaga również fakt, że w 2011 roku 53% osób korzystają-

cych z usług w trybie pozaszkolnym miało wykształcenie wyższe, a 35% śred-

nie i policealne, co świadczy o wysokiej selektywności aktywności edukacyjnej 

osób dorosłych według wykształcenia.  

Prowadzone szacunki i prognozy dodatkowo przewidują, że do 2025 roku 

powstanie 250–300 tys. nowych miejsc pracy w zawodach opartych na wiedzy 

i będzie to około 45% wszystkich miejsc pracy
6
. Dostęp do nich będzie zare-

zerwowany dla osób zorientowanych na stały rozwój kwalifikacji, dlatego niski 

odsetek dorosłych Polaków uczestniczących w systemie kształcenia ustawicz-

nego jest niepokojący i stanowi istotną barierę rozwojową nie tylko na obsza-

rach wiejskich, ale także w skali całego kraju
7
. 

2.2. Znajomość języków obcych 

Na wsi zwiększył się także odsetek osób znających języki obce. Na przy-

kład w 2007 roku, 24,4% mieszkańców wsi znało czynnie i biernie język an-

gielski, 17,2% język niemiecki, a 41% język rosyjski. W stosunku do roku 

2005, odsetek osób znających wymienione języki, wzrósł o ponad dwa punkty 

procentowe (tab. 3).  

Nadal jednak utrzymuje się różnica w stosunku do mieszkańców miast, 

gdzie odsetek osób znających języki obce jest dwukrotnie wyższy niż na obsza-

rach wiejskich.  

Słabą znajomość języków obcych, wśród ludności wiejskiej, potwierdzają 

przeprowadzone badania w ramach Diagnozy Społecznej 2009. Wynika z nich, 

że najsłabiej języki obce znają rolnicy, zaledwie 6% osób z tej grupy czynnie 

                                                           
5  Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada 

Monitoringu Społecznego, Warszawa 2007, 2009, 2011. 
6  Prognoza UNDP 2007. 
7  Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009. 



 Aktywność edukacyjna oraz kompetencje cywilizacyjne ludności… 333 

 

zna przynajmniej jeden język obcy. Podobnym wskaźnikiem charakteryzowały 

się grupy pomocy domowych, sprzątaczek czy robotników różnych specjalno-

ści
8
. 

Tabela 3 

Ludność w gospodarstwach domowych w latach 2005–2007 według znajomości języ-

ków obcych 

Lata 
Odsetek osób znających (czynnie i biernie) języki: 

angielski niemiecki francuski rosyjski 

Miasta  

2005 43,2–27,1 23,6–19,4 7,1–3,5 34,5–28,0 

2007 49,3–30,2 25,0–24,8 8,2–3,2 35,6–30,9 

Wieś 

2005 21,6 16,2 3,2 22,7 

2007 24,4 17,2 2,1 24,6 

Rolnicy 

2005 6,1 10,2 3,8 33,8 

2007 8,4 13,4 2,0 41,8 

Źródło: opracowanie na podstawie: Diagnoza Społeczna 2007– Warunki i jakość życia 

Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warsza-

wa 10.09. 2007. 

Na uwagę zasługuje także fakt, że znaczny odsetek ludności na obszarach 

wiejskich włada przede wszystkim językiem rosyjskim, umiejętność ta jest po-

wszechna zwłaszcza w grupie rolników. Czynna i bierna znajomość innych ję-

zyków wśród mieszkańców wsi i wyszczególnionej grupy rolników jest na zde-

cydowanie niższym poziomie. Na pozytywne zmiany dotyczące wzrostu zna-

jomości języków obcych mają wpływ przede wszystkim najmłodsze grupy wie-

kowe dzieci i młodzieży, które nie tylko obowiązkowo uczą się języków obcych 

w szkołach różnego typu, ale także relatywnie duży odsetek dzieci jest uczony 

języków obcych na zajęciach pozalekcyjnych. Wielkości te są porównywalne 

w mieście i na obszarach wiejskich, co może świadczyć o wzroście świadomo-

ści edukacyjnej rodziców w obu typach zbiorowości, co przekłada się na jedna-

                                                           
8  Por. Diagnoza Społeczna 2009 – Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, 

T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2009, s. 242. 
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kową dbałości o ten element edukacji dzieci, niezależnie od miejsca zamieszka-

nia.  

2.3. Wyposażenie gospodarstw domowych – komputery i Internet  

W ostatnich latach znacznie zwiększył się odsetek gospodarstw domo-

wych, w których znajdują się komputery z dostępem do Internetu. W skali kraju 

w roku 2011, dwie trzecie gospodarstw domowych miało komputery, 

a w 27,8% – nawet więcej niż jeden. Z kolei dostęp do Internetu miało 61,1% 

rodzin
9
. Ważnym problemem jest jednak nierównomierność dostępu do Interne-

tu w wymiarze terytorialnym. Chociaż na obszarach wiejskich, w roku 2009 

w stosunku do roku 2005, wielkość ta uległa dwukrotnemu zwiększeniu (tab. 

4), to nadal jednak utrzymywała się niekorzystna różnica w stosunku do ludno-

ści w miastach. 

Tabela 4 

Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu według rodzajów łączy w 2005, 

2008 i 2009 roku (% ogółu gospodarstw) 

Wyszczególnienie 

Odsetek gospodarstw domowych 

2005 2008 2009 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Ogółem 36,1 18,8 52,2 33,7 61,2 47,3 

Posiadające łącza 

Szerokopasmowe 57,2 27,6 44,7 29,3 56,3 40,6 

Wąskopasmowe 15,5 13,6 7,4 9,8 6,2 10,0 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 

W pierwszej połowie 2011 roku, w 58,9% wiejskich gospodarstw domo-

wych znajdował się komputer, a 51,5% miało dostęp do Internetu. Z kolei 

w miastach, w zależności od ich wielkości, komputer znajdował się 77,1% do 

65% gospodarstw domowych, a Internet od 73,3 % do 61,4% domostw.  

Jednym z głównych powodów istnienia nierówności terytorialnych jest 

brak zasięgu odpowiednich technologii. Połączenie dużego obszaru kraju i rela-

                                                           
9  Por. Diagnoza Społeczna - Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Ra-

da Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, s. 299, 302. 
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tywnie dużego rozproszenia mieszkańców utrudnia wzrost skali dostępu, gdyż 

nakłady na infrastrukturę w mniejszym stopniu przekładają się na wzrost zasię-

gu technologii na mniej zaludnionych obszarach, ponieważ inwestycje są nie-

opłacalne. Przeszkodą jest też niski poziom rozwoju sieci telefonii stacjonarnej 

i telewizji kablowej, zapewniających infrastrukturę dostępu do Internetu
10

. 

Z Internetu mieszkańcy miast i wsi korzystali najczęściej we własnym 

mieszkaniu (tab. 5), następnie w pracy i mieszkaniu innych osób. Zwraca uwagę 

także relatywnie wysoki odsetek wiejskich szkół wyposażonych w komputery, 

zwłaszcza szkół podstawowych i gimnazjów (tab. 6). Tym samym polskie szko-

ły mogą odgrywać ważną rolę w przełamywaniu wykluczenia cyfrowego. Bra-

kuje jednak danych na temat sposobu wykorzystywania tych zasobów. W Pol-

sce w ostatnich latach realizowano także liczne programy tworzenia punktów 

publicznego dostępu do Internetu (Public Internet Access Points – PIAP) – pra-

cowni komputerowych z Internetem tworzonych w różnego rodzaju instytucjach 

publicznych
11

. W rezultacie, dostępne zasoby sprzętowe i infrastruktura często 

nie są w pełni wykorzystywane. Tworzone punkty nie zawsze dostępne są dla 

wszystkich grup wykluczonych. Brakuje na przykład ogólnopolskiego projektu, 

w sposób systematyczny redukującego wykluczenie cyfrowe osób starszych. 

Tabela 5 

Odsetek osób w wieku od 16 do 74 lat korzystających z Internetu według miejsca ko-

rzystania w 2008 i 2010 roku 

Wyszczególnienie 
2005 2008 2010 

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 

Ogółem 50 30 57 36 65 48 

W miejscu zamieszkania 27 9 48 27 60 43 

W mieszkaniu innych osób 10 5 10 7 13 9 

W pracy 14 6 19 8 24 10 

                                                           
10  Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe…, 
11  Według danych z opracowania: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe..., w największych, 

ogólnopolskich projektach stworzono m.in.: 2920 PIAPów w bibliotekach we wszystkich pol-

skich gminach w ramach programu „Ikonka”, ponad 900 gminnych centrów informacji łączących 

funkcję PIAPu i punktu doradztwa zawodowego, 256 centrów typu „wioska internetowa”, 379 

centrów kształcenia na odległość na wsi, 480 internetowych centrów edukacyjno-oświatowych 

w remizach strażackich oraz 360 szkolnych ośrodków kariery. Pracownie komputerowe zakładane 

w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkół” oraz „Internetowe centra informacji 

multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” działają również w każdej polskiej 

szkole. 
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Wyszczególnienie 
2005 2008 2010 

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś 

W szkole lub na uczelni 10 10 9 8 9 9 

W innym miejscu publicznym 7 4 4 2 7 3 

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2011. 

Tabela 6 

Odsetek szkół wyposażonych w komputery (w % danej grupy szkół) w latach 2001–

2008 

Wyszczególnienie 2001/2002 2004/2005 
2007/2008 

Wieś Miasto 

Szkoły podstawowe 78,9 89,0 94,8 95,7 

Gimnazja 81,6 80,5 81,9 82,7 

Licea ogólnokształcące 42,7 45,8 56,1 73,8 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 

2.4. Wykorzystywanie komputera i Internetu 

Jak już wskazano wcześniej, w ostatnich pięciu latach zaobserwowano 

wzrost odsetka osób korzystających z komputera i internetu, zarówno w mie-

ście, jak i na wsi. Warto podkreślić, że komputer i Internet wykorzystywany jest 

nie tylko do zabawy, ale przede wszystkim do wysyłania i odbierania poczty 

elektronicznej, wyszukiwania informacji o towarach i usługach, zakupu towa-

rów i usług czy też wyszukiwania informacji dotyczących zdrowia (tab. 7 i tab. 

8). Zwracają uwagę także relatywnie wysokie umiejętności informatyczne osób 

korzystających z komputera (tab. 9), jednak nadal w całym analizowanym okre-

sie (lata 2005–2009) utrzymują się różnice między wyróżnioną zbiorowością 

ludności miejskiej i wiejskiej.  

Oznacza to, że nadal znacznie niższy odsetek osób na terenach wiejskich 

niż w mieście jest w stanie na przykład wysłać maila z załącznikiem, skompre-

sować pliki czy też skorzystać z wyszukiwarki internetowej. 

Z Diagnozy Społecznej 2009 wynika, że mniej osób korzysta z tych tech-

nologii na obszarach wiejskich, to jednak miejsce zamieszkania ma mniejszy 

wpływ na wysokość tego wskaźnika niż na przykład wiek czy wykształcenie re-

spondentów. Swoistą barierą korzystania z komputera jest brak odpowiedniej 

motywacji czy chęci zdobycia umiejętności korzystania z tego urządzenia. 
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W 2009 roku aż 17,3% Polaków w wieku 16 i więcej lat miało w swoim gospo-

darstwie domowym komputer, ale z niego nie korzystało. Badania wykazały 

również, że mężczyźni korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych 

nieco częściej niż kobiety. Wśród grupy mężczyzn ogółem w Polsce, z kompu-

terów korzystało (w 2009 r.) 57% tej zbiorowości, a z Internetu – 53%
12

.  

Tabela 7 

Odsetek ludności w wieku 16–74 lata korzystających z komputera i Internetu w latach 

2005–2010 według celu korzystania i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

Odsetek osób w wieku 16–74 lata 

2005 2008 2010 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Wysyłanie, odbieranie poczty elek-

tronicznej 

31 13 46 24 55 36 

Udział w czatach, forach  

dyskusyjnych 

18 11 36 21 46 35 

Wyszukiwanie informacji  

o towarach lub usługach 

23 10 39 22 44 31 

Zakup towarów i usług 8 2 16 7 24 14 

Słuchanie radia,  

oglądanie TV przez Internet 

8 3 21 13 25 17 

Czytanie online, pobieranie plików 

z gazetami lub czasopismami 

16 6 23 11 20 12 

Wyszukiwanie informacji dotyczą-

cych zdrowia 

10 2 23 11 29 19 

Korzystanie z usług  

bankowych 

8 2 23 7 32 14 

Korzystanie z usług  

administracji publicznej 

16 6 20 9 25 12 

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2010, 2011. 

                                                           
12  Por. Diagnoza Społeczna 2009…, s. 289, s. 293.  
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Tabela 8 

Umiejętności informatyczne osób w wieku 16–74 lata korzystających z komputera 

Wyszczególnienie 

Odsetek osób w wieku 16–74 lata 

2005 2007 2009 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Osoby kiedykolwiek korzystające 

z komputera 

61,3 42,6 66,7 50,7 71,2 57,0 

W tym wykonujące czynności: 

Kopiowanie, przenoszenie pliku 

lub folderu 

45,1 30,3 50,5 36,3 51,4 37,1 

Korzystanie z funkcji matema-

tycznych w arkuszu kalkulacyjnym 

24,7 15,2 30,7 21,1 31,2 20,4 

Kompresowanie plików 19,3 9,4 21,3 11,0 22,1 14,0 

Instalowanie nowych urządzeń   29,3 17,3 30,8 21,2 

Pisanie programu komputerowego 6,1 3,1 5,8 3,1 6,0 3,6 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 

Tabela 9 

Umiejętności informatyczne osób w wieku 16–74 lata korzystających z Internetu 

Wyszczególnienie 

Odsetek osób w wieku 16–74 lata 

2005 2007 2009 

miasto wieś miasto wieś miasto wieś 

Osoby kiedykolwiek korzystające 

z Internetu 

49,6 29,5 59,7 39,3 67,4 51,1 

W tym wykonujące czynności: 

Używanie wyszukiwarki interne-

towej 

44,4 26,9 55,1 35,9 58,6 41,5 

Wysyłanie e-maila z załącznikami 33,8 16,3 42,6 22,7 46,4 28,6 

Branie udziału w czatach, grupach 

dyskusyjnych 

22,8 13,2 26,7 16,8 20,9 14,8 

Telefonowanie za pomocą Interne-

tu 

9,0 3,8 18,9 8,5 25,1 16,3 

Tworzenie strony internetowej 7,2 4,4 8,4 5,2 6,6 4,3 

Źródło: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 

Niskie kompetencje lub ich brak są w dużej mierze wynikiem edukacji. Do 

2030 roku problemem będą braki kompetencji przede wszystkim wśród star-

szych pokoleń, wychowanych w czasach przed rozpowszechnieniem technolo-

gii cyfrowych, jednak także w wypadku młodszych pokoleń, mimo ciągłej 
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obecności technologii cyfrowych w ich życiu, system edukacji musi uczyć uży-

tecznego ich stosowania. Należy również brać pod uwagę możliwość pojawie-

nia się w najbliższych dekadach nowych technologii, powodujących powstanie 

nowych podziałów cyfrowych
13

. 

Podsumowanie 

W obecnych warunkach, kiedy to kapitał ludzki ma coraz większe znacze-

nie w kreowaniu procesów rozwojowych w gospodarce, także aktywność edu-

kacyjna ludności odgrywa coraz większą rolę, zarówno w wymiarze ogólnych 

przekształceń, jak i w wymiarze jednostkowym określającym szanse jednostki 

na rynku pracy oraz zaspokojenie aspiracji zawodowych i kulturalnych. 

Proces doskonalenia kwalifikacji osób dorosłych nadal jest selektywny 

i ma stosunkowo niewielki zasięg. Należy uznać, że kształcenie osób dorosłych, 

nie tylko na terenach wiejskich, ale także w skali całego kraju wciąż ma zakres 

marginalny. Potwierdza to porównanie z krajami Europy Zachodniej, z którego 

wynika, że Polska ma najniższe wskaźniki zatrudnienia osób w wieku 55–64 la-

ta, co należy uznać za, między innymi, efekt bierności edukacyjnej. Rysuje się 

więc konieczność podwyższania kwalifikacji osób w wieku 30 lat i starszych, 

zwłaszcza w regionach wiejskich, gdyż osoby te mają przed sobą relatywnie 

długi okres aktywności zawodowej, przy ograniczonych możliwościach aktyw-

ności edukacyjnej. 

Ludność wiejska, podobnie jak całe społeczeństwo, musi być świadoma 

i przygotowana do mobilności zawodowej, nierzadko kilkakrotnej zmiany za-

wodu czy profilu swojej pracy oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji, które są 

zbyt skromne żeby przekładały się na awans zawodowy czy wysoką aktywność 

ekonomiczną.  

Biorąc pod uwagę ocenę poziomu wykształcenia oraz umiejętności kwali-

fikacyjnych ludności wiejskiej (w tym dostęp do nowych technologii cyfro-

wych) można wnioskować, że przygotowanie do funkcjonowania we współcze-

snym społeczeństwie i na współczesnym rynku pracy osób w wieku mobilnym 

jest niewystarczające. Zwiększenie ich szans na znalezienie pracy wymaga więc 

zatem specjalnych działań skierowanych na zwiększenie ich zdolności do za-

trudnienia. 

                                                           
13  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe… 
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LERNING ACTIVITY AND CIVILISATIONAL COMPETENCES AS 

SELECTED DETERMINATS OF HUMAN CAPITAL OF POLISH RURAL 

POPULATION 

Summary 

Despite the number of positive changes that occurred last years, the differences 

between urban and rural areas are still significant. This disparities concern not only the 

level of incomes or access to public services but also are related to a human capital, 

which is usually associated with the features of persons. The formal educational qualifi-

cations, skills, health, life energy and civilisational competences are particularly among 

these features. In the present study the adult population commitment aimed at improv-

ing the level of education was analysed as well as the selected aspects of skills and civi-

lisational competences of rural population in Poland in the first years after accession to 

the EU are discussed. 
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ANETA ZAREMBA 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

INWESTYCJE NIERUCHOMOŚCIOWE NA LOKALNYM RYNKU 

MIASTA GRYFINA 

Wprowadzenie 

W teorii ekonomii pojęcie inwestycji ma bardzo ścisłe znaczenie i odgry-

wa istotną rolę, nie tylko na rynku nieruchomości, ale i w rozwoju lokalnym, 

a ten kojarzony jest z rozwojem gospodarczym, który gdy zaistnieje jest pra-

przyczyną ogólnego wzrostu. Ogólna wielkość inwestycji należy bez wątpienia 

do podstawowych uwarunkowań wzrostu gospodarczego. Wpływ inwestycji na 

wzrost gospodarczy nie jest jednak automatyczny. Ich efektywność jest wypad-

kową wielu innych czynników, np.: postępu technologicznego i możliwości in-

nowacyjnych, rozwoju kapitału ludzkiego oraz istniejących uwarunkowań orga-

nizacyjnych i instytucjonalnych. Tym niemniej, ogólny poziom inwestycji uwa-

żany jest za punkt wyjścia wielu strategii rozwoju gospodarczego, a pobudzanie 

procesów inwestycyjnych jest jednym z centralnych problemów lokalnej poli-

tyki gmin. Ogólnie wiadomo, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną 

z najlepszych form lokaty kapitału ze wszystkich możliwych form. Przede 

wszystkim wiąże się to z ochroną jaką daje ta forma lokaty przed realną utratą 

wartości. Każda inwestycja nieruchomościowa ma celu maksymalizacją zysku 

przy minimalizacji ryzyka. Aktualnie szacuje się, że stopy zwrotu w inwesty-

cjach nieruchomościowych w Polsce kształtują się na poziomie 9–10 lat, a to 

sugeruje, że nieruchomość stała się obiektem inwestycji przynoszącym dochód. 

Bardzo istotnym obrazem rozwoju inwestycji nieruchomościowych jest rozwój 
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rynku nieruchomości. Ogólna analiza danych wskazuje, że w roku 2010 na ryn-

ku nieruchomości, mimo zauważalnego ożywienia, podaż nadal znacznie prze-

wyższa popyt, choć wciąż spada liczba rozpoczętych inwestycji.  

Celem artykułu jest określenie opłacalności inwestycji w lokale mieszkal-

ne i komercyjne na lokalnym rynku nieruchomości miasta Gryfina. Podstawową 

metodą badawczą jest analiza materiałów źródłowych wtórnych (analiza trans-

akcji kupna–sprzedaży) oraz podstawowe techniki oceny opłacalności inwesty-

cji, tj. stopa zwrotu oraz okres zwrotu. Badania przeprowadzono w latach 2008–

2009 na lokalnym rynku nieruchomości miasta Gryfina. Dane źródłowe pocho-

dziły z biura pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W poniższych obli-

czeniach, do lokali mieszkaniowych, ze względu na najkorzystniejszą formę 

opodatkowania dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodar-

czej, przyjęto ryczałt ewidencjonowany, który polega na opodatkowaniu przy-

chodu w jednolitej stawce 8,5%. Do lokali użytkowych zastosowano natomiast 

podatek liniowy (19%). 

1. Lokalny rynek nieruchomości miasta Gryfina 

Gryfino jest niewielkim miastem położonym w zachodniej części woje-

wództwa zachodniopomorskiego, a 10 km od południowej granicy miasta znaj-

duje się Szczecin. Zachodnią granicę wyznacza gmina Kołbaskowo i niemieckie 

miasteczko Gartz, od południa gmina Banie i Widuchowa, natomiast na wschód 

miasto graniczy z gminą Bielice. Ze względu na ciekawe położenie i bliskość 

miasta wojewódzkiego jest atrakcyjne dla inwestorów jako miejsce zamieszka-

nia, a także miejsce tworzenia nowych zakładów przemysłowych i usługowych. 

Dwa kilometry od centrum miasta jest przejście graniczne dla ruchu pieszego 

i samochodowego. Popyt na lokale mieszkalne pozostaje na wysokim poziomie, 

szczególnie w centrum miasta wzdłuż głównych ulic: Bałtyckiej, Bolesława 

Chrobrego, Kościelnej lub w otoczeniu z bardzo dobrą infrastrukturą handlowo-

usługową i łatwym dostępem do komunikacji miejskiej. Do najciekawszych lo-

kalizacji niezmiennie należą Stare Miasto i Górny Taras. Dużo mniejszym po-

pytem charakteryzują się mieszkania na Osiedlu Południe, z którego utrudniony 

jest dostęp do centrum miasta. Z przeprowadzonych badań wynika, że średnie 

ceny jednostkowe za m² lokali mieszkalnych na rynku wtórnym wahają się 

w granicach 3500–4500 zł, natomiast na rynku pierwotnym w przedziale 3800–
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4200 zł. W 2009 roku została oddana nowo wybudowana kamienica w centrum 

miasta przy ul. Kościelnej, gdzie do użytku oddano 12 lokali mieszkalnych i 10 

lokali użytkowych. Na rynku wtórnym ceny lokali mieszkalnych są bardziej 

zróżnicowane w atrakcyjnych lokalizacjach (blisko centrum lub z dobrym do-

jazdem, w pobliżu terenów zielonych i z dobrą infrastrukturą usługowo-

handlową). Ceny mieszkań, w zależności od położenia, powierzchni i standardu 

wykończenia osiągają ceny jednostkowe w przedziale 4000–4500 zł/m². 

Tabela 1 

Średnie ceny transakcyjne (zł) lokali mieszkalnych w mieście Gryfino w latach 

2008–2009 

Liczba po-

koi 
Powierzchnia (m2) Lokalizacja Piętro Cena (zł) Cena zł/m2 

1 32 

32 

Stare Miasto 

Osiedle Południe 

I 

IV 

145 000  

120 000 

4531 

3750  

2 42 

50 

Górny Taras 

Stare Miasto 

II 

III 

180 000 

200 000  

4243  

4000  

3 47 

64 

Stare Miasto 

Stare Miasto 

VII 

II 

170 000  

250 000  

3579  

3906  

4 64 

74 

Górny Taras 

Górny Taras 

I 

I 

270 000  

285 000  

4218  

3851  

Źródło: badania własne. 

Na rynku gryfińskim obserwuje się duże zainteresowanie najmem lokali 

mieszkalnych, najczęściej poszukiwane są lokale mieszkalne przez firmy dla 

swoich pracowników przybywający do pracy w elektrowni „Dolna Odra”. Dla 

kadry pracowniczej najczęściej poszukiwane są mieszkania 2 lub 3-pokojowe 

o pow. około 50–64 m
2
, położone w centrum miasta lub w pobliżu przystanków 

komunikacji miejskiej. Czynsz najmu takiego mieszkania wynosi średnio około 

1100 zł miesięcznie (tab. 2).  

Tabela 2 

Średnie ceny najmu lokali mieszkalnych w Gryfinie w 2009 roku 

Lp. Liczba pokoi Powierzchnia (m2) Czynsz najmu (zł) 

1 kawalerka 25–32 600–800 
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Lp. Liczba pokoi Powierzchnia (m2) Czynsz najmu (zł) 

2 2 pokoje 38–50 700–1000 

3 3 pokoje 53–64 800–1400 

4 4 pokoje 64–74 800–1400 

Źródło: badania własne. 

W badań wynika, że popyt na lokale użytkowe w Gryfinie znacznie prze-

wyższa podaż. Od lat nie ma wolnych pomieszczeń komercyjnych przy głów-

nych ulicach miasta. W większości lokale użytkowe najmują instytucje finan-

sowe oraz operatorzy telefonii komórkowych, ale najwięcej jest obiektów han-

dlowych (sklepy odzieżowe i obuwnicze). Handel w mieście Gryfino zdomino-

wany jest przez lokalne sklepiki i hurtownie. Nadal jednak działają sieci han-

dlowe związane z miastem od wielu lat, takie jak np. PSS Społem dysponujące 

dobrze zlokalizowanymi powierzchniami handlowymi o zróżnicowanej wielko-

ści. W ciągu ostatnich lat dołączyły do nich sklepy sieci Netto oraz Biedronka. 

Ponadto działalność rozpoczęły znane sieci nowoczesnych stacji benzynowych 

polskich i zagranicznych koncernów naftowych. Lokalizacje, które są najbar-

dziej atrakcyjne z punktu widzenia funkcji handlowych, tj. zarówno najemców, 

jak i klientów, to ulice Bolesława Chrobrego, Kościelna, 9 Maja, Kościuszki. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że główna ulica Kościuszki, znajdująca się 

w centrum stanowi jedną z najlepszych lokalizacji dla handlu ulicznego w Gry-

finie. O sukcesie wybudowanej w 2008 roku kamienicy przy ul. Kościelnej zde-

cydowała m.in. lokalizacja, która nie tylko gwarantuje znaczną przepustowość 

ruchu ulicznego, ale przede wszystkim obsługuje ruch pieszy o dużym natęże-

niu występujący w sposób naturalny w centrum miasta. Do kolejnych czynni-

ków, które wpływają na sukces tej nieruchomości zaliczyć należy dobór najem-

ców, co zapewnia szeroki asortyment towarów w konkurencyjnych cenach. 

Najczęściej najmowane są lokale użytkowe, które charakteryzują się takimi 

atrybutami, jak atrakcyjna lokalizacja, duże witryny okienne, wejście do lokalu 

bezpośrednio z chodnika, miejsca parkingowe dla klientów i pracowników. 

W Gryfinie należy wyróżnić dzielnice, które traktowane są jako „sypialnie” 

miasta i dlatego nie warto w tych miejscach inwestować w lokale pod działal-

ność komercyjną: są to Osiedle Górny Taras oraz Osiedle Południe. W tych re-

jonach można zaobserwować dużą rotację najemców, co może jednoznacznie 

negatywnie wpływać na potencjalnych inwestorów. W związku z niewielką 

powierzchnią terenów przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzen-
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nego pod budownictwo komercyjne, podaż lokali użytkowych jest niewystar-

czająca. Z prowadzonych badań wynika, że w latach 2008–2009 przeprowadzo-

no wyłącznie kilka transakcji kupna–sprzedaży lokali użytkowych. Z powodu 

niskiej podaży, ceny najmu lokali użytkowych w atrakcyjnej lokalizacji osiągają 

wysoką cenę jednostkową około 100 zł/m
2
.  

Tabela 3 

Średnia cena najmu lokali użytkowych w Gryfinie w latach 2008–2009 

Lokalizacja/ulica Powierzchnia m2 Piętro Czynsz najmu zł/m2 

Stare Miasto, ul. Kościelna 30 parter 90 

Stare Miasto, ul. Kościelna 70 parter 75 

Stare Miasto, ul. Kościelna 40 pierwsze 50 

Stare Miasto, ul. Piastów 60 parter 70 

Górny Taras,  

ul. Iwaszkiewicza 

70 parter 40 

Górny Taras, ul. Krasińskiego 30 parter 30 

Osiedle Południe, ul. Łużycka 50 parter 30 

Źródło: badania własne. 

Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że lokalizacją 

najbardziej atrakcyjną dla potencjalnych inwestorów jest Stare Miasto, zaś naj-

mniej – Górny Taras i Osiedle Południe. Stwierdzono, że cenę czynszu wyzna-

cza przede wszystkim ogólna lokalizacja oraz kondygnacja, a średnia cena naj-

mu lokalu na Starym Mieście w porównaniu z lokalem na Górnym Tarasie jest 

trzykrotnie wyższa. 

Tabela 4 

Średnie ceny transakcyjne (zł) lokali użytkowych w Gryfinie (2008–2009) 

Lokalizacja Powierzchnia ( m2) Piętro Cena (zł/m2) 

Gryfino/Stare Miasto 30 parter 1200 

Gryfino/Stare Miasto 40 pierwsze 6250 

Gryfino/Górny Taras 50 parter 5000 

Gryfino/Stare Miasto 70 parter 10 000 

Źródło: badania własne. 
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Z przeprowadzonych badań wynika, że najtaniej można nabyć lokal użyt-

kowy na osiedlu Górny Taras, lokal w centrum miasta na I piętrze można kupić 

prawie dwa razy taniej niż lokal na parterze gdzie średnia cena jednego m
2
 za-

kupu lokalu mniejszego jest większa o 2000 zł/m
2
 niż lokalu o większej po-

wierzchni w tej samej lokalizacji. 

2. Opłacalność zakupu lokali mieszkalnych i użytkowych na wybranych 

przykładach miasta Gryfino 

Ocena opłacalności inwestowania w określony lokal mieszkalny lub użyt-

kowy wymaga kompleksowej i wszechstronnej analizy oczekiwanych przycho-

dów z ich wynajmu. Istotnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę są 

koszty przyszłej eksploatacji lokali oraz ostatecznie dochód (po opodatkowaniu) 

dla właściciela danej nieruchomości. Dochód powinien zapewniać inwestorowi 

zwrot z nadwyżką kapitałów potrzebnych na zakup lub wybudowanie lokalu. 

Pierwszym etapem przy ocenie efektywności danej inwestycji jest ustalenie 

spodziewanych przychodów z wynajmu lokalu. Na pierwszy rzut oka mogłoby 

się wydawać, że do ustalenia potencjalnego przychodu z najmu nieruchomości 

wystarczy jedynie pomnożyć wielkość powierzchni danego lokalu przez stawkę 

czynszu, jednak proces szacowania oczekiwanych przez inwestora przychodów 

z danej nieruchomości jest dużo bardziej skomplikowany. Należy określić w ja-

ki sposób będziemy kalkulować czynsz oraz podstawę jego obliczenia. Przy 

wynajmie nieruchomości komercyjnych możemy zastosować stawki czynszu 

brutto, netto lub stawki udziałowe. W przypadku nieruchomości lokalowych 

w Gryfinie nie da się zaobserwować stawek czynszu proporcjonalnych (udzia-

łowych). Następnym etapem przy ocenie efektywności jest zaktualizowanie 

stawek czynszu. Zmiany dokonuje się w wyniku inflacji lub wzro-

stem/spadkiem wartości danej nieruchomości. Właściciel lokalu zabezpiecza się 

w ten sposób, chcąc uzyskać realny, rynkowy czynsz najmu. Na ogół zakłada-

my, że po upływie danego czasu (przeważnie 1 rok) dokonuje się renegocjacji 

stawek czynszu za pomocą określonego indeksu cenowego. Inwestor przy wyli-

czenia rentowności musi się liczyć z realną możliwością najmu danego lokalu. 

Mało realne jest, że przez cały okres eksploatacji uda mu się w 100% wynaj-

mować daną nieruchomość. Właściciel powinien uwzględnić pustostany i straty 

w potencjalnych przychodach. Potencjalny inwestor, który przymierza się do 
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zakupu lokalu mieszkalnego lub użytkowego musi mieć również podstawową 

wiedzę na temat kształtowania się kosztów eksploatowania nieruchomości. Ist-

nieje wiele możliwości podziału kosztów, jednak najważniejszy z nich to po-

dział na koszty stałe oraz zmienne. Koszty stałe są niezależne od stopnia wyko-

rzystania lokalu czy np. pory roku. Typowe koszty stałe to: koszty zarządzania, 

amortyzacji, ochrony czy ubezpieczenia lokalu. Do kosztów zmiennych może-

my zaliczyć m.in. koszty ogrzewania budynku i inne media
1
. Wynajem lokalu 

mieszkalnego lub użytkowego może być uznany i za działalność gospodarczą, 

i za tzw. pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy, które w świetle ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródła przychodów.  

 

Rys. 1. Zasady opodatkowania 

Źródło: opracowanie własne. 

Przy wyborze opodatkowania (rys.1) potencjalny inwestor powinien zasta-

nowić się, który wariant jest dla niego korzystniejszy. W przypadku wysokich 

dochodów należałoby zastosować ryczałt ewidencjonowany, natomiast przy 

wysokich kosztach – zasady ogólne. Inwestorzy na rynku nieruchomości cały 

czas szukają nowych sposobów jak najbardziej efektywnego wykorzystania ka-

                                                           
1  H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, Wyd. AE, Poznań 2006,  

s. 104–108. 
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pitału, który umożliwiłby maksymalizację stopy zysku. Obecnie możemy zaob-

serwować coraz bardziej skomplikowane oraz zróżnicowane sposoby zastoso-

wań kapitału oraz internacjonalizację procesu inwestowania na rynku nieru-

chomości, które wymagają wyszukania coraz bardziej skomplikowanych metod 

rentowności. Inwestowanie w nieruchomości wymusza doskonalenie różnych 

metod oceny efektywności zaangażowanego kapitału w inwestycje na rynku lo-

kalnym w mieście Gryfino. Według wielu specjalistów i analityków zajmują-

cych się inwestowaniem w nieruchomości, niezbędna jest wiedza o danych do-

tyczących olbrzymiej liczby zjawisk i procesów na lokalnym rynku nierucho-

mości, jak również w skali gospodarki regionalnej, krajowej, a nawet w skali 

globalnej. Ocenę efektywności projektów inwestycyjnych dlatego należy doko-

nać stosując kilka metod. W ocenie rentowności inwestowania, we wstępnej fa-

zie oceny i selekcji projektów inwestycyjnych, inwestorzy stosują proste, wręcz 

prymitywne kryteria oceny, które są oparte na, w miarę pewnych i sprawdzo-

nych danych
2
. Prostymi metodami wykorzystywanymi do oceny opłacalności 

inwestowania w nieruchomości są metody o charakterze statycznym, ponieważ 

nie uwzględniają zasady zmiennej w czasie wartości pieniądza. W metodach 

statycznych rachunek opłacalności inwestycji jest przeprowadzany na podsta-

wie wartości przeciętnych z różnych lat lub nawet z jednego roku, przy czym 

dane pochodzące z kilku lat są danymi nominalnymi, nie sprowadzanymi do po-

równywalności przez dyskontowanie. W praktyce najczęściej stosowanymi me-

todami oceny opłacalności są: okres zwrotu oraz stopa zwrotu. Okres zwrotu 

jest to czas potrzebny do tego, aby pierwotne wydatki poniesione na inwestycje 

zostały w pełni odzyskane z dochodów osiągniętych z wynajmu nieruchomości 

lokalu użytkowego lub mieszkalnego. Aby zdecydować się na inwestycję zwią-

zaną z kupnem danego lokalu należy porównać jego okres zwrotu z granicznym 

okresem zwrotu ustalonym przez inwestora. Okres zwrotu jest to inaczej współ-

czynnik kapitalizacji, który można wyliczyć w następujący sposób. 

Wk = 
Ct

/D 

gdzie: 

Wk – współczynnik kapitalizacji/okres zwrotu, 

Ct – cena transakcyjna, 

                                                           
2  Tamże, s. 125–127. 
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D – dochód netto 

Kolejną metodą oceny opłacalności jest stopa zwrotu, która wyraża stosu-

nek dochodu osiąganego z inwestycji do wielkości zaangażowanego kapitału. 

Najczęściej stosowaną stopą jest księgowa stopa zwrotu (ARR). ARR jest to 

stosunek przeciętnego zysku netto, który zamierzamy osiągnąć do wielkości po-

czątkowych wydatków inwestycyjnych
3
. 

R = 
D
/Ct x 100% 

R – stopa kapitalizacji/stopa zwrotu, 

D – dochód netto, 

Ct – cena transakcyjna 

W praktyce najczęściej stosowane są proste metody oceny przedsięwzięć, 

rzadziej wykorzystuje się NPV oraz IRR. Oceny dyskontowe stosowane są 

w wyjątkowych przypadkach, gdy wyniki obliczeń dla wielu projektów są do 

siebie zbliżone
4
. 

3. Ocena opłacalności zakupu lokalu mieszkalnego na wybranych przy-

kładach miasta Gryfino 

W poniższych obliczeniach do lokali mieszkaniowych, ze względu na naj-

korzystniejszą formę opodatkowania dla osób fizycznych nie prowadzących 

działalności gospodarczej, przyjęto ryczałt ewidencjonowany, który polega na 

opodatkowaniu przychodu w jednolitej stawce 8,5%, natomiast do lokali użyt-

kowych zastosowano podatek liniowy (19%). 

                                                           
3  E. Nowak, E. Pielichaty, M. Poszwa, Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wy-

dawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 249–253. 
4  Tamże, s. 258–267. 
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Tabela 5 

Stopa zwrotu oraz okres zwrotu zakupu lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 

2008–2009 w mieście Gryfinie 

Lokal mieszkalny /powierzchnia 

(m2) 
Okres zwrotu (lata) Stopa zwrotu (%) 

32 16 6,6 

50 18 6,0 

64 18 5,7 

74 19 5,4 

Lokal użytkowy   

30 14 9,0 

40 12 9,6 

50 17 7,2 

70 14 9,0 

Źródło: badania własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie bardziej opłaca się 

inwestować w lokale użytkowe. Zwrot kapitału w przypadku zakupu lokalu 

użytkowego o pow. 40 m
2
 następuje w ciągu 12 lat, a zwrot kapitału z zakupu 

lokalu mieszkalnego 4-pokojowego zajmuje, w tym konkretnym przypadku, aż 

19 lat. Z powyższych danych wynika, że im większy lokal mieszkalny, tym niż-

sza stopa zwrotu z inwestycji, a najszybszy zwrot zainwestowanego kapitału 

uzyskamy z zakupu kawalerki. Najlepszą formą inwestowania jest zakup lokalu 

użytkowego na Starym Mieście w centrum miasta, gdzie są wysokie ceny loka-

li i czynsze najmu. Pomimo podatku liniowego, 19% dla lokali użytkowych, 

osiągają one wyższą rentowność niż lokale mieszkalne przy zastosowaniu ry-

czałtu ewidencjonowanego w wysokości 8,5%.  

Podsumowanie 

Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym i najprostszym spo-

sobem rozpoczęcia inwestowania w nieruchomości jest zakup lokalu mieszkal-

nego lub użytkowego na wynajem. Wielu inwestorów, którzy zajmują się pom-

nażaniem pieniędzy przez nieruchomości, rozpoczynało swoją przygodę wła-

śnie kupując własne mieszkanie lub dom. Analizując opłacalność inwestowania 

w lokale mieszkaniowe i użytkowe musimy wziąć pod uwagę wiele elementów. 

Przede wszystkim długookresowy charakter lokaty, zyski z niej płynące, które 
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są kombinacją początkowych korzyści podatkowych; dochody z czynszów naj-

mu oraz długoterminowy wzrost wartości nieruchomości. Ponadto istotne zna-

czenie ma sposób finansowania inwestycji. Inwestor wykorzystujący kapitał 

obcy korzysta z efektu dźwigni finansowej, ale jednocześnie musi mieć świa-

domość, że podejmuje ryzyko z nią związane. Przy kalkulowaniu stawek czyn-

szu oraz uwzględniając wysokości dochodu do opodatkowania musi liczyć się 

z wydatkami związanym z eksploatacją i zarządzaniem nieruchomościami. 

Trzeba pamiętać o tym, że mimo amortyzacji wartości nieruchomości, jej war-

tość rynkowa może spadać lub wzrastać. Wynajmowaniu nieruchomości towa-

rzyszy element niepewności związany z długim horyzontem czasowym inwe-

stycji a istotne czynniki, które wpływają na opłacalność wynajmu, to m.in. 

koszt inwestycji, plan spłaty kredytu czy plan amortyzacji. Inne elementy są 

zmienne, ale również bardzo ważne. Dlatego więc wynik szacowania przy-

szłych strumieni pieniężnych trzeba traktować bardzo ostrożnie. Oceniając 

atrakcyjność lokat w nieruchomości, inwestor musi uwzględniać zarówno czyn-

niki ekonomiczne, jak i polityczne. Musi również liczyć się ze zmianami zasad 

opodatkowania dochodów z czynszu oraz ze sprzedaży nieruchomości. Od kilku 

lat w Polsce można obserwować intensywny wzrost inwestowania w nierucho-

mości lokalowe, inwestorzy coraz częściej są zainteresowani miastami, które 

dotychczas były zaniedbywane, gdzie podaż nowoczesnej powierzchni miesz-

kaniowej i użytkowej jest niska, a chłonność rynku coraz większa. Biorąc pod 

uwagę ten fakt, miasto Gryfino z populacją ponad 31 tys. mieszkańców stanowi 

bardzo atrakcyjny rynek zbytu. Z przeprowadzonych badań wynika, że inwesty-

cje w lokale mieszkaniowe i użytkowe w mieście Gryfino są korzystną formą 

lokowania środków finansowych. Atrakcyjny dla inwestorów jest poziom czyn-

szów, wyższy niż w innych podobnych miastach Polski, jednak, aby projekt in-

westycyjny na rynku lokalnym mógł okazać się opłacalny i przynosić inwesto-

rowi zyski należy dokonać wielu badań i obliczeń. Intuicja czy też powielanie 

udanych, już zrealizowanych projektów, nie wystarczy. Każdy projekt, czy to 

będzie zakup lokalu mieszkalnego czy też lokalu użytkowego, jest inny, niepo-

wtarzalny, indywidualny. Doświadczenie rynku wykazują wysoką dochodo-

wość inwestowania w nieruchomości lokalowe, choć wcale nie najwyższą. Są to 

jednak inwestycje najpewniejsze, z małym elementem ryzyka. Potocznie mówi 

się, że na nieruchomościach nikt nie traci. Oprócz stałego dochodu z czynszu, 

prawie zawsze możliwy jest odzysk kapitału przy jej sprzedaży. Na podstawie 

przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że bardziej opłacalny jest zakup 
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lokali użytkowych niż lokali mieszkalnych, a do głównych czynników kształtu-

jących zachowania inwestorów, którzy lokują swój kapitał w nieruchomości, 

należą:  

– względna trwałość nieruchomości w miejscu i czasie, 

– ochrona przed inflacją, 

– zabezpieczenie nieruchomości przed kradzieżą, 

– możliwość korzystania z ulg podatkowych, 

– możliwość względnego zwiększania płynności aktywów dzięki za-

ciąganiu kredytów. 
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Summary 

This paper presents selected results of individual investments on the example of 

the local real estate market Gryfino. Due to data availability, the study was based on in-

formation about secondary market transactions for residential and commercial premises 

made in the years 2008-2009, from the Office of Real Estate Brokerage in Gryfino. In 

this work the basic methods of assessing the profitability of the investment. 
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