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Niniejsza publikacja, poświęcona uwarunkowaniom wszechstronnego i in-

nowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich w skali lokalnej i regionalnej jest 

próbą przedstawienia najważniejszych kwestii, które wpływają i będą wpływać 

na rozwój gospodarczy i stopień dobrobytu mieszkańców Polski i Europy 

w ciągu najbliższych lat. Obrazuje ona także, jaka jest kondycja i możliwości 

dalszego rozwoju wybranych elementów życia społeczno-gospodarczego oraz 

zainteresowania mieszkańców pogłębianiem integracji europejskiej. 

Przedstawione artykuły naukowe przedstawiają stopień rozwoju społecz-

no-gospodarczego naszego kraju i innych państw europejskich z różnych punk-

tów widzenia. Niemniej jednak, wszystkie poruszane zagadnienia wpisują się 

w szeroki nurt zrównoważonego rozwoju (społecznego, ekonomicznego i śro-

dowiskowego), który uznawany jest za priorytetowy kierunek rozwoju społecz-

no-gospodarczego Europy. 

Artykuły zawierają bardzo interesujące materiały badawcze i przemyśle-

nia, które dotyczą wielu aspektów związanych z przedsiębiorczością, zrówno-

ważonym rozwojem, alternatywnymi możliwościami uzyskiwania dochodu, 

prowadzeniem działalności gospodarczej w skali mikro i makro. Należy pod-

kreślić, że autorzy prac reprezentują ośrodki naukowe i badawcze z całej Polski. 

Pozwala to na dogłębne poznanie zainteresowań naukowych autorów i kierun-

ków badań prowadzonych w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego. 

Prezentowane w niniejszym opracowaniu abstrakty naukowe zostały przy-

porządkowane trzem podstawowym problemom badawczym ujętym w następu-

jących blokach: 

1. Europejska współpraca regionalna – funkcjonowanie organizacji lokalnych 

i regionalnych obejmujących różne kraje UE, zrównoważony rozwój obsza-

rów miejskich, innowacyjność i ochrona środowiska naturalnego, gospodar-

ka oparta na wiedzy, wpływ współpracy na stan infrastruktury, wymiana 

kulturalna między krajami UE, ochrona i promocja produktów lokalnych. 

2. Problemy funkcjonowania organizacji w warunkach globalizacji – gospodar-

cze i społeczne wymiary globalizacji, wpływ globalizacji na funkcjonowanie 

MŚP, nowe kierunki i typy turystyki, globalizacja i jej przejawy, konsump-
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cjonizm, organizacje niekomercyjne w warunkach globalizacji, działalność 

koncernów międzynarodowych. 

3. Rozwój obszarów wiejskich – finansowanie rozwoju obszarów wiejskich 

w ramach PROW 2007–2013, kierunki zmian w WPR w najbliższych latach, 

ocena działalności agencji rolnych (działania interwencyjne, obrót ziemią 

rolniczą), jakość życia oraz zrównoważony i trwały rozwój obszarów wiej-

skich, konkurencyjność sektora rolnego i leśnego, przygraniczne obszary 

wiejskie województwa zachodniopomorskiego. 

Przedstawione w publikacji obszary problemowe nie wyczerpują wszyst-

kich zagadnień dotyczących stanu i perspektywy rozwoju lokalnego i regional-

nego, niemniej jednak stanowią one podstawę do dalszych poszukiwań badaw-

czych. Wskazują również na potrzebę podejmowania badań naukowych o cha-

rakterze interdyscyplinarnym. Prace nad tym numerem koordynowała Rada 

Programowa, której przewodniczył dziekan prof. Bartosz Mickiewicz. Sekreta-

rzem Rady była dr Marlena Prochorowicz. 

Pragnę podziękować Autorom za trud przygotowania opracowań, Recen-

zentom za wkład pracy w podniesienie jakości zamieszczonych w czasopiśmie 

naukowym artykułów oraz zaangażowanym Pracownikom Wydziału Ekono-

micznego ZUT za poświęcony czas i pomoc w przygotowaniu niniejszej publi-

kacji. 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego ZUT 

Prof. ZUT dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz 

 



 

 

anikająca funkcja rolnicza, szczególnie widoczna w regionach o najbar-

dziej rozdrobnionym rolnictwie i najmniejszych obszarowo gospodar-

stwach rolnych, wyznacza bardzo pilną potrzebę wskazywania alternatywnych 

źródeł dochodu, przeciwdziałających dalszemu ubożeniu ludności wiejskiej.  

Potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu w tych regionach 

potwierdza fakt, że przed urynkowieniem gospodarki powszechnie funkcjono-

wała w nich dwuzawodowość. Mieszkańcy tych środowisk, nie w pełni obcią-

żeni pracą w nisko dochodowym rolnictwie, poprawiali warunki swojego życia, 

podejmując dodatkowo pracę w jednostkach gospodarki uspołecznionej, nie za-

niedbując prowadzenia gospodarstw rolnych. Obecnie, gdy taka alternatywa nie 

może być brana pod uwagę ze względu na sytuację na rynku pracy, a dodatko-

wo prowadzenie małych gospodarstw okazało się mało opłacalne, ze zdwojo-

nym natężeniem pojawiła się swoista konieczność zwiększenia dochodów oso-

bistych, czerpanych z innych, nierolniczych form aktywności. 

Szczególnie predysponowaną formą w tych warunkach okazuje się agrotu-

rystyka którą postrzegamy jako pakiet usług, możliwych do spełnienia wyłącz-

nie przy zachowaniu ich integralnego związku z aktywnymi gospodarstwami 

rolnymi. Co więcej, realizacja tych usług może bazować na dotychczasowych 

zasobach materialnych gospodarstw, bez potrzeby podejmowania ryzykownych 
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i kosztownych inwestycji. Przyczyniają się one również do wykorzystania wol-

nych zasobów pracy ludzkiej, ograniczając w konsekwencji rozmiar bezrobocia 

ukrytego na wsi. Poprawa relacji czynników wytwórczych, osiągana w wyniku 

rozwoju tej nowej, pozarolniczej funkcji, może przyczynić się do wzrostu do-

chodów osobistych, będąc w ostateczności przesłanką poprawy warunków życia 

mieszkańców wsi.  

 

Kierując się kryterium przydatności agroturystyki w rozwiązywaniu nasi-

lających się problemów mieszkańców wsi, w regionach o rozdrobnionym rol-

nictwie, za punkt wyjścia przyjęto charakterystykę rolnictwa na Podkarpaciu, 

będącego klasycznym przykładem najmniej korzystnych cech, charakteryzują-

cych ten sektor gospodarki. Posłużono się w tym celu wynikami pochodzącymi 

ze źródeł wtórnych, głównie danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Na-

tomiast przesłanki i uwarunkowania działalności agroturystycznej prześledzono 

w oparciu o wyniki badań pierwotnych prowadzonych w Katedrze Marketingu 

i Przedsiębiorczości. Badania przeprowadzono w IV kwartale 2010 r. metodą 

wywiadu kwestionariuszowego, wśród 96 właścicieli gospodarstw agrotury-

stycznych, działających w 30 gminach wiejskich i miejsko-wiejskich w woj. 

podkarpackim. Uzyskane wyniki przeanalizowano po uprzednim ich uporząd-

kowaniu, według cech osobowych, tj. wieku i wykształcenia właścicieli gospo-

darstw agroturystycznych. 

O ile dane wtórne pozwoliły na sformułowanie diagnozy stanu środowisk 

wiejskich, w tym malejącej roli rolnictwa i pogarszających się warunków życia 

mieszkańców wsi, to badania empiryczne stanowiły podstawę do prognostycz-

nego spojrzenia na agroturystykę, jako jedno z alternatywnych źródeł dochodu 

dla mieszkańców wsi. 

 

Tradycje drobnotowarowego rolnictwa na Podkarpaciu, podobnie jak 

w Małopolsce są bardzo odległe w czasie, gdyż sięgają czasu zaborów. Co wię-

cej obserwujemy tu małą podatność na zmiany, w kierunku korzystniejszej 
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struktury obszarowej. W rezultacie obszar gospodarstwa rolnego jest tu wyraź-

nie niższy jak przeciętnie w Polsce (o ile w kraju wynosił on w 2010 r. 6,85 ha 

użytków rolnych, to na Podkarpaciu 2,66 ha użytków rolnych). Spośród 

wszystkich województw niższy obszar gospodarstwa, bo 2,35 ha miał miejsce 

tylko w Małopolsce. Ponadto, jak podkreśla A. Czudec
1
 w podkarpackim rol-

nictwie jest znacznie wyższy niż w całym polskim rolnictwie odsetek gruntów 

ugorowanych (7,3%), podczas gdy przeciętnie w Polsce – 2,8%. Potwierdza to 

utrzymujący się na poziomie ponad 20% odsetek gospodarstw (bez względu na 

grupę obszarową) ugorujących grunty. O ile w kraju przeciętnie udział takich 

gospodarstw przekracza niewiele 14%, to na Podkarpaciu wynosi 23,2%.  

Jest to swoisty paradoks polegający na tym, że w kontekście potwierdzo-

nego wskaźnikami niedosytu ziemi należałoby oczekiwać dążenia do jej pełne-

go wykorzystania. Co dziwniejsze ugorowanie ziemi dotyczy niemal w równym 

stopniu wszystkich grup obszarowych gospodarstw. W aktualnej sytuacji głów-

nym zadaniem gospodarstw rolnych okazuje się samozaopatrzenie. Trudny, 

z reguły bardzo odległy rynek zbytu, nie zachęca do wytwarzania surowców 

i produktów rolnych ponad własne potrzeby, z przeznaczeniem na sprzedaż. 

Taką szansę bez wątpienia mógłby stworzyć bardziej dynamiczny niż dotych-

czas rozwój agroturystyki. Wynikałaby stąd możliwość zbytu bezpośrednio 

w gospodarstwie, w postaci posiłków dla osób korzystających z oferty agrotury-

stycznej. Fenomen tej formy pozarolniczej działalności polega bowiem na tym, 

że nie tylko nie pozostaje ona w konflikcie z rolnictwem, lecz wręcz przeciwnie 

współdziała z nim na zasadzie komplementarności, aktywizując rolnictwo i na-

dając sens produkcji ponad potrzeby własne gospodarstwa rolnego. 

 

Dokonując oceny porównawczej wielkości produktu krajowego brutto 

(PKB), w przeliczeniu na 1 mieszkańca A. Czudec
2
 i współ. podają, że 

w 2010 r. wskaźnik ten na Podkarpaciu wynosił zaledwie 67,7% przeciętnego 

                                                           
 1  A. Czudec, Specyfika podkarpackiego rolnictwa na tle ogólnopolskim, w: Strukturalne 

i przestrzenne uwarunkowania rozwoju podkarpackiego rolnictwa, red. A. Czudec, M. Cierpiał- 

-Wolan, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 14.  

 2  A. Czudec, T. Potocki, Specific Conditions of the Development of Rural Regions: The Case 

Study of Podkarpacievoivodeship – Dilemmas and Challenges in Regional Development Re-

search, w: Aspetti e misure terterritoriali del benessere, Osservatorio Regionale Banche – 

Imprese Di Aconomia e Finanza, Bari 2013, s. 72. 
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wskaźnika dla całej Polski i był najniższy spośród wszystkich regionów. Nato-

miast w relacji do przeciętnej wielkości PKB na 1 mieszkańca Unii Europej-

skiej w 2009 roku wskaźnik dla Polski wynosił 61%, a dla Podkarpacia zaled-

wie 42%, kwalifikując go jako najsłabiej rozwinięty region w Polsce i w Euro-

pie. Podobny poziom rozwoju charakteryzuje inne regiony Polski Wschodniej, 

sąsiadujące z Podkarpaciem tj. lubelski i świętokrzyski. Niekorzystnie kształtują 

się też porównania dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. 

We wrześniu 2012 r. poziom płac na Podkarpaciu był o blisko 20% niższy, 

w porównaniu ze średnią krajową i był to najniższy poziom na tle innych woje-

wództw w Polsce. Równocześnie stopa bezrobocia była w tym samym czasie 

o blisko 3 pkt proc. wyższa od ogólnopolskiej (Podkarpackie – 15,1%, a Polska 

12,4%).  

Przyjmując za J. Czapińskim i T. Pankiem
3
, że warunki życia są zdetermi-

nowane możliwościami finansowymi zaspokojenia potrzeb, za najważniejsze 

w ich kształtowaniu uznać trzeba dochody. Wprawdzie cytowani autorzy rozpa-

trywali grupę 8 miar warunków życia to jednak wspomniane dochody, jako 

miara syntetyczna, plasują Podkarpacie na 16. czyli ostatnim miejscu w kraju. 

Wszystkie problemy tego obszaru kraju bez wątpienia kumulują się na obsza-

rach wiejskich, a te jak się okazuje odgrywają tu bardziej znaczącą rolę. Ma to 

związek z najwyższym w kraju wskaźnikiem udziału ludności wiejskiej w ogól-

nej liczbie mieszkańców (w 2011 r. – 58,5%, podczas gdy przeciętnie w Polsce 

– 39,8%). Zjawisko to odzwierciedla użyte przez A. Czudeca określenie „wiej-

skość” regionu. Niestety, jak dotychczas rolnictwo odgrywa tu minimalną rolę, 

o czym świadczy zaledwie 2,3% jego udział w tworzeniu wartości dodanej brut-

to. Przy ogólnym wskaźniku w kraju wynoszącym 3,7%, niższe od Podkarpacia 

wskaźniki ma rolnictwo tylko w regionie śląskim (0,9%), dolnośląskim (1,9%) 

i małopolskim (2%). Oznacza to, że na Podkarpaciu nie w rolnictwie, lecz w je-

go otoczeniu należy poszukiwać szans na poprawę warunków życia mieszkań-

ców wsi.  

                                                           
 3  J. Czapiński, red. T. Panek, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Ra-

port, Warszawa i Rada Monitoringu Społecznego, 21.11.2009, s. 114.  
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Piętrzące się problemy mieszkańców wsi podkarpackich i brak naturalnej, 

samoistnej podatności na zmiany w obszarze rolnictwa, kierują naszą uwagę na 

rozważanie pozarolniczych możliwości poprawy warunków życia mieszkańców 

wsi. Potwierdza to opinia T. Grossa i Z. Hardta
4
, z której wynika, że „samo rol-

nictwo pełni ograniczoną rolę społeczno-gospodarczą na wsi, gdyż większość 

gospodarstw domowych w tych środowiskach czerpie gros swoich dochodów 

z pracy pozarolniczej”. Jako drugi argument do poszukiwania rozwiązań poza 

rolnictwem podają, że „proces modernizacji rolnictwa jest zbyt wolny”. Za 

miernik używają spadek udziału pracujących w rolnictwie stwierdzając, że jeśli 

miałby on w najbliższych latach postępować w tym samym tempie co w okresie 

2002–2009, to aktualną średnią UE (4,9%) osiągniemy dopiero w 2050 r. Po-

dobnie niekorzystnie, zdaniem cytowanych autorów, przedstawia się kwestia 

„realnych szans na szybką poprawę struktury agrarnej gospodarstw”. Argumen-

ty te, w powiązaniu z wynikami badań własnych, skłaniają do rozpatrzenia isto-

ty agroturystyki, jako szczególnej formy pozarolniczej przedsiębiorczości na 

wsi.  

Wyodrębniana w ramach turystyki wiejskiej agroturystyka, w opinii 

W. Kuźniar
5
 ma w założeniu ścisły związek z aktywnym gospodarstwem rol-

nym, oferującym poza usługami podstawowymi coraz szerszy zakres usług 

uzupełniających. Ważnym przy tym akcentem podkreślającym unikalność agro-

turystyki na tle innych form turystyki jest odwoływanie się w ofercie do trady-

cji, kultury, miejscowego rzemiosła, trybu i sposobu życia. Przesłanką decydu-

jącą o szybkim rozwoju turystyki wiejskiej po 1989 r., a więc po wprowadzeniu 

zasad gospodarki wolnorynkowej, była świadomość możliwości dodatkowego 

zatrudnienia, od podstawowych usług noclegowych i żywieniowych, przez róż-

nego rodzaju usługi uzupełniające. Można spotkać się z szacunkami, że jedno 

gospodarstwo świadczące usługi agroturystyczne stwarza na obszarze wiejskim 

około dziesięciu nowych miejsc pracy. Uruchomiony tzw. efekt mnożnikowy 

                                                           
 4  T. Grosse, Z. Hardt, Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju pol-

skiej wsi, Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego (umowa nr DKS/BDG–11/POPT/158/10), Warszawa 2010, s. 25. 

 5  W. Kuźniar, Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiej-

skiej. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii UR, „Monografie i Opracowania” nr 16, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 95 i dalsze. 
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napędza lokalną infrastrukturę gospodarczą, stymulując jej rozwój, poprawia 

warunki życia, ograniczając proces migracji ludzi ze wsi do miast. Szacunkowy 

udział przychodów z prowadzenia agroturystyki w ogólnych dochodach tych 

gospodarstw w Polsce wg M. Dębniewskiej
6
 „określany jest na około 20%, 

a w Anglii ok. 36%, natomiast w krajach Europy Zachodniej 30–50% docho-

dów z rolnictwa”. W konsekwencji takich działań zachodzą bardzo pożądane 

procesy przemian na wsi, w tym: 

- ożywienie społeczno-gospodarcze, 

- zmniejszenie poziomu bezrobocia, 

- kultywowanie lokalnych tradycji, dające w skutkach bardzo pozytywne re-

zultaty. 

W tym kontekście agroturystykę można i trzeba traktować jako swoiste an-

tidotum na nasilające się symptomy ubożenia i pogarszania warunków życia 

mieszkańców środowisk wiejskich. 

 

Turystyka w strategii rozwoju województwa podkarpackiego „na lata 

2007–2010” została uznana jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego 

województwa. Natomiast w odniesieniu do obszarów wiejskich turystyka ma 

stymulować ich wielofunkcyjny rozwój. To z kolei znalazło odzwierciedlenie 

w przyjętych przez większość gmin wiejskich strategiach ich rozwoju. W tym 

kontekście priorytetowe znaczenie mają opinie, płynące od osób, mających już 

doświadczenie w realizacji usług agroturystycznych. W pierwszej kolejności, 

w oparciu o dane tabeli 1, rozpatrzono czynniki, mające zdaniem kwaterodaw-

ców, największy wpływ na podjęcie się świadczenia tego typu usług. 

                                                           
 6  M. Dębniewska, J. Suchta, Agroturystyka jako czynnik aktywizacji społeczno-gospodarczej 

obszarów wiejskich (na przykładzie woj. olsztyńskiego), ZN. ART. w Olsztynie, Olsztyn 1996, 

s. 98.  
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Tabela 1 

Najważniejsze determinanty podjęcia działalności turystycznej przez kwaterodawców 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym w wieku: 

W tym o poziomie  

wykształcenia: 

do 39 40–59 
60 lat 

i więcej 

Podstawowe/ 

zawodowe 
Średnie Wyższe 

Chęć znalezienia do-

datkowego (poza 

pracą podstawową) 

źródła dochodu 

62,5 82,4 58,0 60,0 59,4 58,8 86,6 

Posiadanie wolnych 

zasobów mieszka-

niowych 

50,0 64,7 43,5 70,0 56,3 43,1 61,5 

Aktywna działalność 

Podkarpackiego 

Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego (organi-

zowane kursy, wy-

jazdy studyjne, itp.)  

41,7 17,6 47,8 40,0 46,9 43,1 23,1 

Brak źródła utrzyma-

nia i perspektyw na 

znalezienie pracy 

12,5 5,9 14,5 10,0 6,3 19,6 – 

Panująca „moda” na 

agroturystykę 

11,5 5,9 14,5 – 15,6 9,8 7,7 

Pozytywne przykłady 

innych, pobliskich 

gospodarstw agrotu-

rystycznych 

10,4 23,5 7,2 10,0 6,3 11,8 15,4 

Zachęta ze strony 

władz lokalnych, któ-

re mocno propagują 

w gminie rozwój tu-

rystyki wiejskiej 

6,3 11,8 5,8 – 9,4 3,9 7,7 

Źródło:  obliczenia własne w oparciu o wyniki badań prowadzonych w Katedrze Marketingu 

i Przedsiębiorczości.  

Wyznaczone wskaźniki dowodzą, że zdecydowanie najważniejszą, zarów-

no we wszystkich grupach wiekowych jak też o zróżnicowanym poziomie wy-

kształcenia okazała się chęć znalezienia dodatkowego źródła dochodu. To do-

brze rokuje na przyszłość, gdyż mieszkańcy wsi przywiązują dużą uwagę do 

spraw finansowych, upatrując w nich szansę na poprawę swoich warunków ży-

cia. Potwierdzone w praktyce oczekiwania mogą ponadto stanowić zachętę dla 

kolejnych rolników, do podejmowania się tego rodzaju pozarolniczej działalno-

ści. Dalszymi czynnikami, chociaż o mniejszej sile oddziaływania okazują się 

posiadane wolne zasoby mieszkaniowe i działalność upowszechnieniowa Pod-
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karpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Ten ostatni czynnik potwierdza 

sens działań promujących aktywne formy działalności pozarolniczej na wsi. Pa-

trząc perspektywiczne na dynamikę rozwoju agroturystyki ważne są opinie do-

tyczące zamierzeń w jej prowadzeniu na przyszłość (tab. 2). 

Tabela 2 

Plany rozwoju działalności turystycznej w najbliższych latach 

Wyszczególnienie Ogółem 

W tym w wieku: 
W tym o poziomie  

wykształcenia: 

do 39 40–59 
60 

i więcej 

Podstawowe/ 

zawodowe 
Średnie Wyższe 

Głównie w wymiarze 

jakościowym, po-

przez doskonalenie 

oferty 

44,8 58,8 43,8 30,0 43,7 47,1 38,5 

Zarówno w wymiarze 

ilościowym, jak też 

jakościowym 

29,2 35,3 30,1 10,0 25,0 29,4 38,5 

Brak zamiaru doko-

nywania znaczących 

zmian 

26,0 5,9 26,1 60,0 31,3 23,5 23,0 

Źródło:  jak w tabeli 1.  

Za optymistyczny należy uznać, w największym stopniu występujący, za-

miar poprawy jakości świadczonych usług, poprzez doskonalenie oferty. Opinię 

taką w przewadze wyrażają wszystkie grupy kwaterodawców. To swoiste przej-

ście od ilości do jakości jest ze wszech miar pożądaną tendencją we wszystkich 

rodzajach usług, a dla usług agroturystycznych może się stać swoistym impul-

sem nie tylko rozwoju, ale głównie pełniejszej ich akceptacji i wyższego po-

ziomu konkurencyjności, wobec alternatywnych usług turystycznych. W drugiej 

kolejności plasują się opinie wskazujące na dalszy ilościowy i jakościowy roz-

wój usług, między innymi przez realizację nowych inwestycji oraz moderniza-

cję niewykorzystanej dotąd powierzchni. Opinie te wskazują, że znaczny udział 

kwaterodawców po pierwszych, dobrych doświadczeniach uznało, że warto 

w te usługi inwestować, co utrwala i umacnia ich pozycję na rynku wiejskim, 

w kontekście innych rodzajów pozarolniczej działalności. Zapytywani o szansę 

większego niż dotychczas rozwoju agroturystyki w swojej gminie, w zdecydo-

wanej większości kwaterodawcy (ponad 83%) widzą taką możliwość (tab. 3).  
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Tabela 3 

Szanse większego rozwoju funkcji turystycznej w gminie, w opinii kwaterodawców 

Wyszczególnienie Ogółem 

W tym w wieku: 
W tym o poziomie  

wykształcenia: 

do 39 40–59 
60 

i więcej 

Podstawowe/ 

zawodowe 
Średnie Wyższe 

Znaczące 83,3 88,2 84,1 70,0 75,0 86,3 76,9 

Brak opinii 16,7 11,8 15,9 30,0 25,0 13,7 23,1 

Źródło:  jak w tabeli 1.  

Tak duży udział opinii pozytywnych w tym względzie zbiega się ze zupeł-

nym nie występowaniem wypowiedzi o braku takich szans. Tylko około 17% 

wypowiadających się, zwłaszcza z grupy osób wiekowo starszych (powyżej 60 

lat), nie ma na ten temat ukształtowanej opinii, co wynika zapewne z braku za-

interesowania realizacją tej formy pozarolniczych usług, gdyż zbiega się praw-

dopodobnie z przekazaniem gospodarstwa młodszemu pokoleniu. Upatrując re-

alnych szans na dalszy rozwój agroturystyki i będąc świadomy, że proces ten 

nie dokona się samoistnie uznano, że inicjującą rolę do odegrania ma w tym za-

kresie podstawowa jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina. Ocze-

kiwany sposób podejścia gminy do przyspieszenia tego ze wszech miar pożąda-

nego procesu poddano ocenie kwaterodawców. Jak dowodzą dane tabeli 4, 

przeciętnie dwie trzecie ankietowanych uznało, że gminy powinny wspierać 

rozwój agroturystyki na równi z innymi rodzajami przedsiębiorczości. 

Tabela 4 

Opinie respondentów na temat roli władz gminy w rozwoju agroturystyki 

Wyszczególnienie Ogółem 

W tym w wieku: 
W tym o poziomie  

wykształcenia: 

do 39 40–59 
60 

i więcej 

Podstawowe/ 

zawodowe 
Średnie Wyższe 

Wspieranie jej roz-

woju na równi z in-

nymi rodzajami 

przedsiębiorczości  

66,7 64,7 72,5 40,0 75,0 68,6 38,5 

Uznanie jej rozwoju 

za cel priorytetowy 

33,3 35,3 27,5 60,0 25,0 31,4 61,5 

Źródło:  jak w tabeli 1.  
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Oznacza to, że kwaterodawcy nadają agroturystyce wysoką rangę, równą 

wszystkim innym rodzajom świadczonych usług pozarolniczych, co dobrze ro-

kuje na przyszłość, stwarzając równe szanse ich rozwoju. 

Przytoczone cechy, charakteryzujące obszar Podkarpacia na tle kraju do-

wodzą, że jest to region mający wiele symptomów słabości, związanych głów-

nie z jego wiejskim charakterem, co wyraża się zwłaszcza 58,5% udziałem lud-

ności mieszkającej na wsi, przy przeciętnym w Polsce wskaźniku 39,8%. Nie-

stety również rolnictwo jest ze wszech miar zapóźnione rozwojowo, o czym 

świadczy m.in. zaledwie 2,66 ha użytków rolnych przypadających tu na staty-

styczne gospodarstwo (w kraju 6,85 ha użytków rolnych, czyli ponad dwukrot-

nie więcej). Znaczący jest też, bo 7,3% udział ugorowanych gruntów, (podczas 

gdy w Polsce 2,8%). O ile w kraju około 14% gospodarstw ugoruje grunty, to 

na Podkarpaciu ich udział wynosi 23,2%. Zjawisko to pozostaje w sprzeczności 

z niedosytem ziemi, co sugerowałoby konieczność pełnego jej wykorzystania, 

tym bardziej, że utrzymuje się tu wysoka stopa bezrobocia (15,1%), czyli blisko 

o 3 punktów procentowych wyższa od ogólnokrajowej. Aktualny stan pośrednio 

wskazuje, że głównym celem rolnictwa na Podkarpaciu jest samozaopatrzenie 

rolniczych gospodarstw domowych, przy minimalnie występującej funkcji to-

warowej.  

W rezultacie utrzymującego się wysokiego bezrobocia na wsi poszukiwa-

nie pozarolniczych form zatrudnienia i dodatkowych źródeł dochodu wydaje się 

jedyną szansą na wyjście z impasu. Taką opcję dodatkowo potwierdza bardzo 

powolne tempo zmian w samym rolnictwie, co źle rokuje również na przy-

szłość. Szczególną, bo bezinwestycyjną ofertą i ściśle związaną z rolnictwem, 

a nawet stymulującą jego rozwój jest, jak dowodzi praktyka, bardziej dyna-

miczny rozwój agroturystyki. Jest to bardzo korzystna oferta szeroko rozumia-

nego rozwoju środowisk, gdyż nie tylko radykalnie zmienia organizację i rezul-

taty działań gospodarstw podejmujących ten rodzaj usług, ale też promieniuje 

na zewnątrz tworząc nowe miejsca pracy, głównie w sferze usług i poprawiając 

warunki życia miejscowej społeczności.  

Te pozytywne skutki agroturystyki dodatkowo potwierdzają rezultaty ba-

dań empirycznych, przeprowadzonych wśród kwaterodawców z Podkarpacia 

w 2010 r. Dowodzą one, że aktualni kwaterodawcy swoją decyzję o świadcze-
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niu usług agroturystycznych podjęli w sposób racjonalny, łącząc ją z chęcią 

osiągnięcia dodatkowego źródła dochodów i nie zawiedli się, poprawiając swo-

je warunki życia. Ten dobry, praktycznie sprawdzony przykład, niewątpliwie 

zainspiruje kolejnych właścicieli gospodarstw rolnych tym bardziej, że aktualni 

kwaterodawcy widzą potrzebę i sens dalszego rozwoju tego rodzaju usług. 

Optymistycznie brzmi też ich opinia o gotowości poprawy jakości i o optymali-

zacji oferty świadczonych dotychczas usług. Tym sposobem agroturystyka mo-

że okazać się ze wszech miar udaną i konkurencyjną, również ze względu na 

poziom cen ofertą, stwarzającą równorzędną alternatywę wobec tradycyjnej 

formy wypoczynku w uznanych kurortach, co wiąże się z wyższymi kosztami. 

Dodatkowym atutem, dotychczas zbyt słabo artykułowanym, jest postrzeganie 

środowiska wiejskiego, jako swoistej oazy ciszy i spokoju, które to cechy stały 

się dobrem „rzadkim” i wręcz nieosiągalnym w tradycyjnych miejscowościach 

wypoczynkowych. Podobnie skuteczną może okazać się oferta zdrowej żywno-

ści, wytwarzana z zachowaniem wymagań ekologii, możliwa do spełnienia tyl-

ko w rdzennie rolniczej wsi.  

Aktualnym jest określenie skuteczniejszego niż dotychczas czynnika, kata-

lizującego bardziej dynamiczny rozwój, tej ze wszech miar pozytywnej poza-

rolniczej, lecz bazującej na zasobach rolnictwa, formy przedsiębiorczości na 

wsi. O ile działalność upowszechnieniową, podobnie jak dotychczas powinny 

pełnić ośrodki doradztwa rolniczego, to inicjującej roli i organizacyjnego 

wsparcia kandydaci na kwaterodawców mają prawo oczekiwać od samorządu 

gminnego. Wpisany z reguły w strategię rozwoju gminy rozwój agroturystyki 

niesie za sobą szereg zobowiązań i konkretnych zadań, których realizację wręcz 

warunkuje dynamizm rozwoju agroturystyki. Na gminach bowiem spoczywa 

realizacja inwestycji proturystycznych (m.in. drogi, baseny, stadiony, świetlice, 

kina, place zabaw, trasy; rowerowe, spacerowe, biegowe, czy wyciągi narciar-

skie). Pozwoli to na wzbogacenie oferty, kierowanej do potencjalnych usługo-

biorców, uatrakcyjniając pobyt, który zaowocuje trwałym powiązaniem z da-

nym środowiskiem wiejskim. Dynamicznie funkcjonujące gospodarstwa agrotu-

rystyczne są z kolei dla gminy swoistym antidotum na pogarszające się warunki 

życia i brak perspektyw zawodowych dla młodych ludzi, z powodu zataczają-

cego coraz szersze kręgi bezrobocia, co na obszarach wiejskich Podkarpacia 

stanowi główny problem do rozwiązania. W reasumpcji upowszechnianie 

i promowanie agroturystyki jest szczególną i pilną potrzebą, której realizacja 
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pozwoli na zwiększenie dochodów, wpływając na poprawę warunków życia 

mieszkańców wsi.  

Czapiński J., red. Panek T., Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, 
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dec, M. Cierpiał-Wolan, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-

szów 2013.  

Dębniewska M., Suchta J., Agroturystyka jako czynnik aktywizacji społeczno- 

-gospodarczej obszarów wiejskich (na przykładzie woj. olsztyńskiego), ZN. ART. 

w Olsztynie, Olsztyn 1996.  

Grosse T., Hardt Z., Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju 

polskiej wsi, Pro Oeconomia Fundacja Ewaluacji i badań Ekonomicznych na zle-

cenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (umowa nr DKS/BDG-11/POPT/ 

158/10), Warszawa 2010.  
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wiejskiej, Prace Naukowe Wydziału Ekonomii UR, Seria: Monografie i Opraco-

wania nr 16, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013. 

The purpose of this article is to present the results of studies on the search for al-

ternative sources of income for the rural population in regions with average size farms 

which differs in minus in relation to the national average. In these areas agriculture is 

becoming increasingly less significant source of obtaining personal income because the 

scale of output volume does not allow the commodity nature, but only forms the basis 

of self-supply. 
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In this situation, it appears extremely urgent to take actions associated with agri-

culture, allowing for the use of unnecessary labor surpluses and the material and tech-

nical base of rural households, leading consequently to the improvement of living con-

ditions of its inhabitants. 

As one of the optimal forms of such activity was considered more dynamic than 

previously development of agro-tourism. In order to know the opinion of rural residents 

about the current state, the level of acceptance and perspectives of the development of 

tourism in 2010 have been taken the research using questionnaire interview among 96 

owners of tourist farms, operating in 30 rural and urban-rural areas in the Subcarpathian 

province. The results were analyzed after ordering them according to personal charac-

teristics such as age and education of tourism farm owners. These formed the basis for 

predictive approach to rural tourism as one of the alternative sources of income for rural 

inhabitants. 

Translated by dr Tomasz Surmacz 



 

 

 

 



 

 

nżynieria finansowa definiowana jako sposób finansowania przedsięwzięć 

gospodarczych, w których wykorzystywane są różne kombinacje instrumen-

tów, form i instytucji finansowych, nabiera szczególnego znaczenia w warun-

kach spowolnienia gospodarczego. Nie może więc dziwić fakt, że wdrażanie 

funduszy europejskich w latach 2014–2020 opierać się będzie na dokumentach 

przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie, których zapisy bę-

dą podstawą do stosowania zwrotnych instrumentów finansowych w kolejnej 

perspektywie unijnej. Do dokumentów tych należy zaliczyć: umowę partner-

stwa, programy operacyjne, programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. 

Ich treść, zakres oraz najważniejsze założenia wynikać będą z kolei z dokumen-

tów strategicznych: unijnych – Strategia Europa 2020 oraz krajowych – m.in. 

Strategia rozwoju kraju do roku 2020 oraz dziewięciu strategii zintegrowanych 

(dotyczących innowacyjności, transportu, kapitału ludzkiego, kapitału społecz-

nego, energetyki i środowiska, sprawności państwa, rozwoju regionalnego, 

rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich).  

Komisja Europejska (KE) oczekuje, że państwa członkowskie będą 

w przyszłości w większym stopniu wykorzystywały innowacyjne instrumenty 

finansowe. W związku z powyższym Komisja proponuje rozważenie wzmoc-
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nienia instrumentów inżynierii finansowej w ramach polityki spójności, między 

innymi poprzez: 

1. Zwiększenie przejrzystości i wprowadzenie lepszego rozróżnienia w regula-

cjach prawnych między zasadami rządzącymi finansowaniem dotacyjnym, 

a zasadami dotyczącymi form wsparcia zwrotnego (w szczególności w od-

niesieniu do kwalifikowalności wydatków i kontroli). 

2. Finansowanie wsparcia dla przedsiębiorstw głównie za pomocą instrumen-

tów inżynierii finansowej, z jednoczesnym użyciem dotacji np. w zakresie 

innowacji, czy inwestycji środowiskowych. 

3. Rozszerzenie zarówno zakresu, jak i skali instrumentów inżynierii finanso-

wej – tak by łączyły dotacje na spłatę odsetek z kapitałem pożyczkowym lub 

innymi formami finansowania podlegającego zwrotowi
1
. 

Postulat zwiększenia roli nowych instrumentów finansowych zyskuje rów-

nież akceptację Rządu RP. W planie działań dla Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego (KSRR) 2010–2020 przewiduje się, iż w sposób szerszy będą 

stosowane rozwiązania systemowe „oparte na wspólnotowych inicjatywach 

wykorzystujących instrumenty inżynierii finansowej”. Dlatego też celem arty-

kułu jest próba oceny bilansu zalet i wad tych instrumentów na podstawie do-

tychczasowej praktyki w Polsce w kontekście zasadności ich stosowania w ob-

szarach tematycznych wsparcia unijnego zaproponowanych przez KE jako moż-

liwych do finansowania z ich pomocą w latach 2014–2020. Przy opracowaniu 

artykułu korzystano z materiałów źródłowych KE, raportów Ministerstwa Roz-

woju Regionalnego (MRR) oraz literatury przedmiotu dotyczącej instrumentów 

inżynierii finansowej.  

 

Podstawą formalną dla programowania i wykorzystywania instrumentów 

inżynierii finansowej są rozporządzenia 1083/2006 (art. 44) i 1828/2006 (Sekcja 

8 Instrumenty inżynierii finansowej: art. 43–46)
2
. Dla każdego z ww. obszarów 

na poziomie Wspólnoty odrębne zasady wdrażania zostały określone np. w no-

tach COCOF (Committee of the Coordination of Funds). Instrumenty inżynierii 

                                                           
 1  Por. Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i tery-

torialnej: przyszłość polityki spójności, pkt 2.5. 

 2  Rozporządzenie KE (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegóło-

we zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 
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finansowej zostały określone w art. 44 Rozporządzenia 1083/2006
3
. Formalnie 

zatem instrumentami inżynierii finansowej są fundusze oferujące trzy podsta-

wowe instrumenty zwrotne: pożyczki (w tym mikrokredyty); poręczenia (w tym 

reporęczenia) oraz wejścia kapitałowe (equity)
 4
.  

Fundusze pożyczkowe – według danych publikowanych przez Polskie 

Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych (PSFP) na koniec czerwca 2009 r. – 

64 instytucje prowadziły 70 funduszy pożyczkowych, które dysponowały kapi-

tałem pożyczkowym o wartości 978 mln zł. Większość z tych funduszy działa 

na poziomie lokalnym i subregionalnym. Warto również odnotować duże zróż-

nicowanie liczby funduszy działających na terenie poszczególnych woje-

wództw: od 7–8 do 1–2 funduszy w regionie. Jednym z głównych źródeł finan-

sowania kapitału ww. funduszy był SPO WKP – w ramach poddziałania 1.2.1 

Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych. Kolejne środki UE trafiły do 

funduszy pożyczkowych w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(RPO) perspektywy 2007–2013. Fundusze, które otrzymały środki, zostały wy-

brane przez instytucje zarządzające w trybie konkursu. Trzeba zaznaczyć, że 

środki RPO nie zostały przeznaczone na podniesienie kapitałów funduszy po-

życzkowych. Umowy zawarte z instytucjami prowadzącymi fundusze pożycz-

kowe wskazują okres, w którym mają być udzielane pożyczki (najczęściej do 

połowy 2013 r.); okres trwałości projektu (5 lat) oraz wskaźniki realizacji, któ-

rych osiągnięcie stanowi podstawę do naliczania prowizji należnej funduszowi. 

Dla środków RPO prowadzona jest odrębna ewidencja finansowa, a przepływy 

środków odbywają się na wydzielonych rachunkach bankowych
5
. 

Fundusze poręczeniowe – według danych publikowanych przez Krajowe 

Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych (KSFP) – obecnie działa 65 fundu-

szy, z których większość ma charakter lokalny i subregionalny (w trzech woje-

wództwach działa po jednym funduszu). Fundusze poręczeniowe (podobnie jak 

pożyczkowe) korzystają ze wsparcia w ramach RPO. W latach 2002–2009 po-

ręczenia/gwarancje spłaty kredytów dla przedsiębiorców były udzielane 

                                                           
 3  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

 4  Należy jednak zaznaczyć, iż trzy ww. typy instrumentów nie stanowią jednak listy za-

mkniętej. Jest bowiem jeszcze planowane finansowanie w ramach inicjatywy JEREMIE w postaci 

wsparcia kapitałowego typu mezzanine (tj. np. pożyczka z prawem do udziału w zyskach). 

 5  Por. M. Szczepański, Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności po 2013 

roku. Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania in-

strumentów inżynierii finansowej w Polityce Spójności po 2013 r., Materiał MRR – 2011.  
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z dwóch ogólnopolskich funduszy: Krajowego Funduszu Poręczeń Kredyto-

wych oraz z Funduszu Poręczeń Unijnych. W tym okresie były również two-

rzone i dokapitalizowane regionalne i lokalne fundusze poręczeniowe, których 

zadaniem było udzielanie mniejszych kwotowo zabezpieczeń wyłącznie dla 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).  

Fundusze private equity/venture capital – według danych Polskiego Sto-

warzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) – na polskim rynku działa ok. 

40 tego typu funduszy. W 2009 inwestycje PE/VC w Polsce wyniosły 268 mln 

EUR, o 57% mniej w stosunku do 2008 r. Spadek ten był rezultatem m.in. zbyt 

wysokich oczekiwań przedsiębiorców dotyczących wycen spółek wobec nie-

pewnej sytuacji rynkowej. W pierwszym półroczu 2010 PE/VC zainwestowały 

w 19 polskich spółek przeznaczając na inwestycje około 283 mln EUR. Rozwój 

rynku PE/VC od 2005 r. wspiera Krajowy Fundusz Kapitałowy SA (KFK), 

funkcjonujący jako „fundusz funduszy” kapitału podwyższonego ryzyka, tzn. 

jako podmiot wyspecjalizowany w inwestowaniu na rynku PE/VC. Inwestycje 

KFK w fundusze PE/VC są realizowane z uwzględnieniem preferencji dla in-

westorów prywatnych. Wsparcie finansowe dla funduszy kapitału podwyższo-

nego ryzyka udzielane przez KFK polega na inwestowaniu w instrumenty kapi-

tałowe, dłużne oraz quasi – kapitałowe tych funduszy. KFK ułatwia dostęp 

MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania dla mikro, małych i średnich przed-

siębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (przedsiębiorstw typu 

seed, start-up lub w fazie rozszerzenia działalności polegającej między innymi 

na rozwoju rynku produktu, zwiększeniu mocy produkcyjnych) za pośrednic-

twem PE/VC. 

 

Podstawową zaletą instrumentów zwrotnych jest możliwość wielokrotnego 

(rewolwingowego) wykorzystania raz zainwestowanych środków. Instrumenty 

te zapewniają również wyższą, niż w przypadku dotacji, efektywność gospoda-

rowania środkami. Inwestor korzystający np. z pożyczki zmuszony jest zapew-

nić taką rentowność realizowanej inwestycji, która umożliwiać będzie spłatę za-

ciągniętego zobowiązania. Prawidłowe wykorzystanie inżynierii finansowej po-

zwala m.in. na: 

- zwiększenie trwałości polityki spójności UE poprzez możliwość reinwesto-

wania środków, 
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- wzmacnianie współpracy administracji, przedsiębiorstw i instytucji finanso-

wych, 

- budowę zdolności instytucjonalnej – partnerstwa i zaufania pomiędzy sekto-

rem publicznym i prywatnym, 

- stwarzanie mocniejszej zachęty dla efektywności wydatkowania środków 

publicznych, 

- wykorzystanie efektu dźwigni finansowej. 

Pamiętając o zaletach instrumentów zwrotnych, należy jednocześnie zwró-

cić uwagę na ich ograniczenia: 

1. Instrumenty zwrotne z zasady są mniej korzystne dla beneficjen-

tów/inwestorów, niż dotacje. Konieczność zwrotu uzyskanego wsparcia jest 

jednym z powodów negatywnego podejścia części środowiska przedsiębior-

ców do stopniowego ograniczania systemu dotacyjnego. 

2. Instrumenty zwrotne są trudniejsze do uruchomienia i obsługi. Przykładowo 

w przypadku dotacji nie występuje co do zasady problem jej zwrotu, łatwiej 

jest także kontrolować trwałość projektu. 

3. Instrumenty zwrotne mogą i powinny finansować projekty generujące do-

chód. W ramach polityki spójności są zaś realizowane w większości projekty 

niedochodowe. 

4. Nie wszyscy potencjalni beneficjenci (przynajmniej w polskich warunkach) 

są w stanie skorzystać z finansowania zewnętrznego oferowanego przez in-

stytucje finansowe – przykładem mogą być chociażby niewielkie lub nowo 

powstałe organizacje pozarządowe. Dla efektywnego uruchomienia instru-

mentów zwrotnych niezbędne jest włączenie do systemu instytucjonalnego 

szeregu instytucji publicznych i komercyjnych: funduszy pożyczkowych 

i venture, banków itp. W polskich zaś warunkach wsparcie jest udzielane 

obecnie w większości przez instytucje publiczne (ministerstwa i inne jed-

nostki sektora finansów publicznych) oraz agencje rozwoju regionalnego 

(w większości spółki akcyjne z większościowym udziałem władz samorzą-

dowych)
6
. 

Dotychczasowe doświadczenia ze stosowaniem zwrotnych instrumentów 

finansowych (JEREMIE
7
 i JESSICA

8
) wskazują na szereg problemów w ich za-

stosowaniu. Najistotniejsze z nich to: 

                                                           
 6  Ibidem. 

 7  Inicjatywa JEREMIE stanowi wspólne przedsięwzięcie KE i EBI mające na celu ułatwienie 

dostępu MŚP do finansowania poprzez oferowanie im instrumentów inżynierii finansowej. 

W ramach Inicjatywy JEREMIE oferowane są następujące produkty finansowe: reporęczenie dla 
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1. Brak precyzyjnych zasad udzielania pomocy publicznej. Problem ten doty-

czy zarówno Inicjatywy JESSICA (brak podstawy formalnej do udzielania 

pomocy publicznej w formie wejść kapitałowych), jak i JEREMIE (brak 

podstawy do udzielania pomocy przez banki). 

2. Brak możliwości łączenia różnych źródeł finansowania. 

3. Rozwiązania dotyczące trwałości projektów zostały przeniesione z systemu 

dotacyjnego i nie są przystosowane do specyfiki instrumentów zwrotnych. 

4. Zasady wynagradzania pośredników. Limity kosztów operacyjnych określo-

ne na poziomie Wspólnoty, zasady obliczania wynagrodzenia (od kwot fak-

tycznie przekazanych do funduszu) oraz określany przez fundusz powierni-

czy i/lub Instytucję Zarządzającą wymóg rozliczania kosztów pośredników 

finansowych na podstawie faktur (zamiast na zasadzie lump-sum) zmniejsza 

zainteresowanie udziałem w systemie firm komercyjnych, co z kolei ograni-

cza konkurencję. 

Problemem nie mniejszej wagi pozostaje także brak należytego zaintere-

sowania instrumentami zwrotnymi w gronie potencjalnych ich użytkowników 

(np. przedstawicieli MŚP). Przekłada się to na gloryfikowanie systemu dotacyj-

nego i negowanie zasadności wprowadzania zwrotnych instrumentów finanso-

wych argumentując, że są to działania na szkodę polskiej przedsiębiorczości – 

m.in. prognozuje się wzrost kosztów działania systemu obsługi funduszy UE 

związany z koniecznością zaangażowania nowych instytucji i wzrost utrudnień 

dla przedsiębiorców, w tym konieczność zapewniania mocniejszych zabezpie-

czeń (mechanizm udzielania pożyczek ma zmusi przedsiębiorców do wykazania 

zdolności kredytowej). Przedstawiciele MŚP stoją zatem na stanowisku, że 

zwrotne instrumenty finansowe to oferta tylko dla najbogatszych przedsię-

biorstw. Zmianie tego sposobu myślenia powinna służyć m.in. bardzo precyzyj-

nie pod potrzeby tej kategorii beneficjentów przygotowana kampania informa-

cyjna na temat zalet wykorzystania inżynierii finansowej.  

                                                                                                                                              

funduszy poręczeniowych, pożyczka globalna dla funduszy pożyczkowych, poręczenie portfelo-

we. 

 8  Inicjatywa JESSICA to inicjatywa KE wdrażana przy współpracy EBI i Banku Rozwoju 

Rady Europy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. 



 Iwona Kowalska: Wzrost roli zwrotnych instrumentów finansowych… 31 

 

 

W Polsce instrumenty inżynierii finansowej w ramach programów opera-

cyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych pojawiły się od po-

czątku realizacji Polityki Spójności w Polsce
9
. Dotychczasowe zastosowanie in-

strumentów zwrotnych dotyczyło przede wszystkim takich obszarów jak: 

wsparcie przedsiębiorstw, projekty z zakresu energetyki, efektywności energe-

tycznej, energii odnawialnej i ochrony środowiska, a także transportu publicz-

nego, rewitalizacji miast i rozwoju lokalnego oraz technologii telekomunikacyj-

nych i sieci szerokopasmowych. Zwrotne instrumenty finansowe były do tej po-

ry skierowane prawie wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

Przy czym należy podkreślić, że z instrumentów inżynierii finansowej (przede 

wszystkim funduszy pożyczkowych i poręczeniowych) korzysta niewiele ponad 

10% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Oznacza to, że zgromadzone 

już w łącznej kwocie około 4,8 mld zł środki (około 3,8 mld zł w funduszach 

pożyczkowych i poręczeniowych oraz co najmniej 1 mld zł w funduszach pod-

wyższonego ryzyka) mogą zaspokoić w dużym stopniu obecne zapotrzebowanie 

przedsiębiorstw na wsparcie zwrotne
10

. Dlatego też zakładając, że alokacja 

środków z Polityki Spójności dla Polski na lata 2014–2020 przeznaczona na 

wsparcie przedsiębiorczości stanowić będzie około 12% całej alokacji (tak jak 

to było w poprzednich perspektywach finansowych – czyli około 11 mld Euro), 

racjonalny podział środków na interwencje w zakresie przedsiębiorczości mógł-

by stanowić 60% środków na dotacje oraz 40% na instrumenty zwrotne. 

                                                           
 9  W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 

2004–2006 dofinansowano istniejące fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz fundusze seed 

capital łączną kwotą prawie 766 mln PLN. W perspektywie finansowej 2007–2013 w ramach Re-

gionalnych Programów Operacyjnych na dofinansowanie instrumentów inżynierii finansowej 

przewidziane zostało około 2,9 mld PLN. Około 730 mln PLN przeznaczone jest także na fundu-

sze venture w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, a w Pro-

gramie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 77,5 mln PLN przeznaczono na rozwój reporę-

czeń.  

 10  Por. D. Jabłońska, Instrumenty inżynierii finansowej, Materiał MRR – 2011. 
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Głównym celem rozwojowym Polski na najbliższe lata jest wzmocnienie 

i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, 

zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój oraz poprawa jakości życia 

ludności
11

. Dla osiągnięcia tak sformułowanych celów rozwojowych cenna mo-

że być inicjatywa KE dotycząca zaproponowania nowych potencjalnie obsza-

rów wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej (m.in. badania naukowe 

i rozwój oraz działania z zakresu uczenia się przez całe życie i na rzecz mobil-

ności
12

). Pamiętając, że zastosowanie inżynierii finansowej jest zasadne w pro-

jektach generujących dochód można mieć uzasadnione wątpliwości co do wy-

korzystania tych instrumentów w zaproponowanych obszarach. Wykorzystanie 

finansowania zwrotnego w przypadku np. badań podstawowych byłoby w ogóle 

niemożliwe, gdyż projekty te z założenia nie generują dochodów. Ponadto 

w polskich warunkach barierą może być także wciąż nieefektywny system ko-

mercjalizacji badań naukowych. Nie mniej wątpliwości pojawia się co do za-

sadności propozycji Komisji, aby instrumentami inżynierii finansowej objąć li-

felong learning oraz działania na rzecz mobilności. Specyfika projektów finan-

sowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powoduje, że w zdecy-

dowanej większości przypadków w tych obszarach powinny być kontynuowane 

transfery środków finansowych w postaci dotacji. W niektórych przypadkach 

(np. stypendia dla studentów, studia MBA, pożyczki dla starterów) można roz-

ważyć finansowanie w formie subsydiowania odsetek lub umarzania części kre-

dytów (pożyczek). MRR powinno być wyczulone na ewentualne próby zbyt 

szerokiego włączenia instrumentów zwrotnych do tych obszarów – zwłaszcza 

przed wypracowaniem odpowiedniego otoczenia formalno-instytucjonalnego. 

Przykładem niedostosowania zasad inżynierii finansowej do specyfiki EFS są 

trudności, jakie napotyka Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w uruchomieniu w ramach PO KL systemu 

finansowania zwrotnego podmiotów ekonomii społecznej. 

                                                           
 11  Szerzej na ten temat: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, mia-

sta, obszary wiejskie, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. 

 12  Wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorial-

nej: przyszłość polityki spójności, pkt 2.5. 
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Natomiast warto podkreślić, że cenną inicjatywą KE jest próba poszerze-

nia katalogu potencjalnych beneficjentów wykorzystujących instrumenty 

zwrotne. Do grupy tych beneficjentów zaliczyć można: 

1. Duże przedsiębiorstwa – udział w projektach w zakresu inwestycji w B + R, 

innowacji oraz inwestycji środowiskowych, energetycznych lub z zakresu 

transportu publicznego. Zagrożeniem jednak może być w tym przypadku 

brak możliwości zastosowania pomocy de minimis oraz niebezpieczeństwo 

„wypychania” środkami publicznymi kredytów komercyjnych udzielanych 

przez banki. 

2. Jednostki naukowe oraz szkoły wyższe – udział w projektach w zakresu: in-

westycyjnego (zarówno infrastrukturalnych, jak i wyposażenia zaplecza dy-

daktycznego i naukowego), inwestycji w zakresie komercjalizacji wyników 

badań i transferu technologii, prowadzenia działalności badawczo- 

-rozwojowej (w tym np. fundusze grantów badawczych dla pracowników 

naukowych), rozwoju kadr (szkolenia, staże – w tym zagraniczne polskich 

naukowców i w Polsce dla naukowców zagranicznych) oraz prowadzenia 

działalności dydaktycznej.  

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich spółki – udział w projektach 

w zakresu: realizacji ich statutowych zadań związanych z zaspokajaniem 

zbiorowych potrzeb wspólnoty (w tym m.in. z zakresu ochrony środowiska, 

gospodarki wodno-ściekowej, lokalnego transportu zbiorowego, telekomu-

nikacji, ochrony zdrowia czy edukacji publicznej). Zagrożeniem dla tego 

sektora finansów publicznych będzie jednak niebezpieczeństwo wzrostu za-

dłużenia publicznego z powodu uzyskania pożyczki lub gwarancji dla JST 

z funduszy strukturalnych (niezależnie od finansowania już części zadań pu-

blicznych kredytami komercyjnymi).  

4. Osoby fizyczne – udział we wsparciu zwrotnym w postaci pożyczek na: roz-

poczęcie działalności gospodarczej, sfinansowanie studiów (w tym studiów 

doktoranckich), rozwój kwalifikacji zawodowych (uczenie się przez całe ży-

cie) – kursów, szkoleń, studiów podyplomowych. 

Uwzględniając rekomendację KE oraz specyfikę poszczególnych grup be-

neficjentów w kolejnej perspektywie finansowej 2014–2020 propozycja aloka-

cji jest następująca: dla dużych przedsiębiorstw 70% środków powinny stano-

wić instrumenty zwrotne. W przypadku pozostałych rodzajów beneficjentów 

proponuje się wykorzystanie maksymalnie 30% łącznej alokacji na instrumenty 

zwrotne. W przypadku osób fizycznych otrzymujących instrumenty zwrotne na 
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podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz cele edukacyjne proponuje się 

wprowadzenie możliwości umarzania do 50% wartości pożyczki po zakończe-

niu realizacji projektu. Warto zwrócić uwagę, iż podniesiono zasadność utwo-

rzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego z przeznaczeniem na spłatę poży-

czek w tych przypadkach, w których spłata ta byłaby niemożliwa przez benefi-

cjenta). 

W odróżnieniu od okresu planowania 2007–2013, zasady proponowane dla 

instrumentów finansowych na lata 2014–2020, nie mają charakteru normatyw-

nego w odniesieniu do sektorów, beneficjentów, rodzajów projektów i działań, 

które mają być wspierane. Państwa członkowskie i organy zarządzające mogą 

wykorzystywać instrumenty finansowe w odniesieniu do wszystkich założeń 

tematycznych objętych programami operacyjnymi oraz w ramach wszystkich 

funduszy, w których przypadku jest to wydajne i efektywne. Formułowaniu 

oceny zasadności stosowania tych instrumentów służyć powinna zasada part-

nerstwa obowiązująca przy programowaniu i realizacji funduszy europejskich. 

Oznacza to zobowiązanie do stałej, zinstytucjonalizowanej współpracy pomię-

dzy administracją rządową, samorządami, partnerami społecznymi i gospodar-

czymi oraz organizacjami pozarządowymi w formie: 

- utworzenia grup roboczych pracujących nad przygotowaniem programów 

operacyjnych w danym obszarze tematycznym, 

- organizacji konferencji, warsztatów, spotkań konsultacyjnych, 

- organizacji konsultacji programów operacyjnych prowadzonych online, 

- zaproponowania przedstawicielom partnerów udziału w pracach komitetów 

monitorujących, 

- udziału przedstawicieli partnerów w grupach roboczych do spraw ewaluacji, 

- włączania partnerów w akcje informacyjno-promocyjne i edukacyjne (doty-

czące zarówno celów programów, jak i wdrażania oraz efektów funduszy eu-

ropejskich). 

Zalety instrumentów pozadotacyjnych uzasadniają postulat rozszerzenia li-

sty obszarów, które mogłyby być objęte taką formą finansowania oraz zwięk-

szenia skali interwencji finansowania zwrotnego w Polsce. Przy czym rozsze-

rzenie skali instrumentów zwrotnych nie może oznaczać całkowej rezygnacji 

z dotacji, niezbędnych dla finansowania wielu typów projektów. Decyzja o ob-
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jęciu finansowaniem zwrotnym (zamiast dotacyjnym) wybranych typów projek-

tów/beneficjentów powinna być poprzedzona analizami dotyczącymi m.in. po-

pytu na instrumenty o konkretnych parametrach (popyt na kapitał deklarowany 

przez fundusze venture, możliwa do zaakceptowania przez beneficjentów osta-

tecznych cena poręczenia itp.). Przedmiotem analizy powinny być także bariery 

utrudniające poszczególnym grupom beneficjentów korzystanie z danego in-

strumentu – np. szanse uzyskania kredytu bankowego przez organizacje poza-

rządowe; możliwość ubiegania się o pożyczkę przez jednostki samorządu tery-

torialnego w świetle limitów zadłużenia określonych w ustawie o finansach pu-

blicznych itp.  

Rozszerzenie zakresu finansowania zwrotnego jest zasadne, gdy przygo-

towany zostanie także efektywnie działający systemu formalno-instytucjonalny. 

Niezmiernie ważną kwestią pozostaje ocena, który z modeli przekazywania 

środków funduszom pożyczkowym i poręczeniowym (dokapitalizowanie istnie-

jących funduszy, bądź przekazywanie środków jedynie na z góry określony 

czas) jest bardziej korzystny z punktu widzenia efektywności, kosztów transak-

cyjnych i budowania systemu wspierania polskich firm.  
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Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, War-

szawa 2009. 

Financial engineering, defined as a way of financing business ventures by using 

different combinations of instruments, forms and financial institutions is getting a par-

ticular importance in the economic downturn. Therefore, in the EU perspective 2014–

2020 The European Commission expects that member countries will make greater use 

of innovative financial instruments (loans, guarantees, capital inputs). This article at-

tempts to assess the balance of advantages and disadvantages of these instruments on 

the basis of past experience in Poland in the context of the legitimacy of their use in the 

thematic areas of EU support proposed by the European Commission as a possible of 

financing them in the years 2014–2020. For article studies used EC source materials, 

reports of the Ministry of Regional Development and the literature of financial engi-

neering instruments. 

Translated by Iwona Kowalska 

 

 

 

 

 



 

 

miany ustrojowe w Polsce rozpoczęte w latach 90. i proces transformacji 

gospodarki powiązany ze zmniejszeniem udziału własności państwowej 

w sferze produkcji dóbr i usług wywarły bardzo głęboki wpływ na kształt pol-

skiego rolnictwa
1
. 

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) jest państwową osobą prawną, 

funkcjonującą jako instytucja powiernicza, której Skarb Państwa powierzył wy-

konywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosun-

ku do mienia państwowego w rolnictwie. Przedsiębiorstwa, jak również instytu-

cje użyteczności publicznej, bez względu na cel działalności są organami społe-

czeństwa, które wypełniają pewien społeczny cel i zaspokajają określone spo-

łeczne potrzeby
2
. Powstała jako Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 

(AWRSP) w 1992 r. Celem jej działalności była prywatyzacja lub oddanie 

w dzierżawę rolnikom nieruchomości rolnych państwowych gospodarstw rol-

nych (PGR). W 2003 r. została przekształcona w Agencję Nieruchomości Rol-

nych (ANR) i stała się najważniejszym narzędziem wprowadzania ustawy 

                                                           
 1  H. Runowski, W. Ziętara, Stan dotychczasowy i rekomendacje na przyszłość w procesie 

przekształceń własnościowych, Wydawnictwo SGGW Warszawa 2002, s. 48–49. 

 2  J. Mioduszewski, Efektywność gospodarowania nieruchomościami rolnymi skarbu państwa 

na przykładzie OT w Olsztynie, w: Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 1, Warszawa–Poznań–

Olsztyn 2009, s. 302–309. 
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o kształtowaniu ustroju rolnego z 11.04.2003 r. Najważniejszymi celami wy-

mienionymi w tej ustawie były: 

- poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 

- przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, 

- zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych 

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
3
. 

Nieruchomości przejęte do zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) poddawała procesowi restrukturyzacji, 

w ramach którego wydzielała mniejsze jednostki zdolne do samodzielnego, ra-

cjonalnego funkcjonowania u nowych użytkowników
4
. W tym celu dla każdego 

przedsiębiorstwa opracowano indywidualny program jego restrukturyzacji.  

Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) wykonuje zadania w zakresie go-

spodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, określone 

w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Za-

dania, które realizuje Agencja dotyczą m.in.: 

- tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału 

produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

- restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia SP użytkowanego na cele rolne, 

- obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku SP użytkowanymi 

na cele rolne. 

Głównym celem artykułu jest ukazanie zmian zachodzących w obszarze 

głównego kierunku nietrwałego rozdysponowania nieruchomości Zasobu 

WRSP, jakim jest dzierżawa w latach 1992–2011. Dane do analizy stanowią 

materiały wtórne, uzyskane z opracowań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Go-

spodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy oraz z raportów 

z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie WRSP. W pracy za-

prezentowano powierzchnię gruntów wydzierżawionych z Zasobu WRSP wg 

grup obszarowych oraz liczbę umów zawartych na dzierżawę gruntów z Zasobu 

WRSP w latach 2010 i 2011. Wspomniano również o zasadach opisywanej 

formy rozdysponowania gruntów oraz o kształtowaniu się wysokości czynszów 

w poszczególnych województwach kraju. W analizie zagadnienia zastosowano 

metody tabelaryczno-opisowe. W pracy założono dwie powiązane ze sobą tezy. 

                                                           
 3  W. Szopiński, W. Kuźniar, Wpływ działalności ANR na zmianę struktury obszarowej gospo-

darstw rolnych na Podkarpaciu, w: Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 5, s. 302–306. 

 4  T. Kucharska, Nieodpłatne przekazanie gruntów jako jedna z form trwałego rozdysponowa-

nia mienia skarbu państwa, w: Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, Warszawa–Poznań–

Szczecin 2010, s. 160–163. 
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Pierwsza dotyczy zmniejszania się roli dzierżawy w zagospodarowaniu gruntów 

Zasobu WRSP, która była dominującą na początku funkcjonowania Agencji. 

Druga hipoteza odnosi się do przyjętej polityki prywatyzacji, w wyniku, której 

zmierza się do ograniczenia powierzchni i liczby umów dzierżaw na konto ich 

sprzedaży. Dane wtórne wykorzystane w niniejszym artykule poddano analizie 

opisowej i porównawczej. 

 

Podstawowym aktem prawnym, odnoszącym się bezpośrednio do obrotu 

nieruchomościami rolnymi jest ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, znowe-

lizowana w 2011 roku
5
. Jej ustanowienie miało oddziaływać poprzez instrumen-

ty prawne na przyśpieszenie koncentracji ziemi i poprawę struktury agrarnej. 

W tym celu znacząco rozszerzono zakres działalności ANR. W świetle nowo-

przyjętych przepisów Agencja uzyskała prawo pierwokupu gruntów rolnych 

(w przypadku wystawienia ich na sprzedaż) oraz wykupu nieruchomości rol-

nych (gdy przenoszona jest ich własność w inny sposób niż poprzez sprzedaż). 

Ustawa uściśliła definicję rolnika indywidualnego oraz gospodarstwa rodzinne-

go wiążąc te pojęcia z powierzchnią prowadzonego osobiście gospodarstwa, 

którego górną granicę ustalono na 300 ha UR. W przekonaniu ustawodawcy ta-

ki zapis zabezpieczał interesy rolników przy zakupie ziemi, ponieważ przeciw-

działał nadmiernej koncentracji gruntów. Podobnemu celowi służyło także 

ograniczenie nabywania gruntów z Zasobu Skarbu Państwa, wyznaczające limit 

obszarowy dla potencjalnych nabywców, w efekcie którego docelowo mogli oni 

zakupić tyle ziemi, by łącznie posiadana nieruchomość nie przekroczyła 500 ha 

U.R.  

Na sytuację na rynku ziemi rolniczej oddziałują skutki spowolnienia go-

spodarczego związanego z globalnym kryzysem. Uwzględniając fakt, że obrót 

ziemią rolniczą jest przede wszystkim zdeterminowany skłonnością właścicieli 

gruntów do ich zbywania oraz presją popytową ze strony osób planujących za-

kup ziemi, należy podkreślić wpływ czynników makroekonomicznych na roz-

powszechnianie takich postaw. W tym kontekście od strony podażowej istotną 

                                                           
 5  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi SP oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU 2011, nr 233, poz. 1382). 
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rolę odgrywają pozaprodukcyjne funkcje posiadanej ziemi, która jest traktowa-

na jako zabezpieczenie materialnego bytu rodziny na ewentualność utraty in-

nych źródeł dochodu. W okresach dobrej koniunktury gospodarczej, chłonnego 

i stabilnego rynku pracy, właściciele gospodarstw utrzymujący się głównie z za-

jęć nierolniczych zazwyczaj są bardziej skłonni niż w okresie stagnacji lub re-

cesji, do wyzbywania się przynajmniej części posiadanych gruntów, bowiem 

bezpieczna i często ekonomicznie uzasadniona staje się alokacja uzyskanych tą 

drogą środków w rozszerzenie prowadzonej działalności biznesowej. Sytuację 

na rynku ziemi rolniczej kształtuje też pośrednio, jak znaczącą rolę w gospoda-

rowaniu gruntami odgrywa obrót nierynkowy – wynikające ze zobowiązań ro-

dzinnych, spadkobrania, przejmowania gospodarstw przez następców.  

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady dzierżawy nierucho-

mości rolnych jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

14.01.2009. (DzU 09.17.93 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego trybu prze-

prowadzenia przetargów na dzierżawę nieruchomości ZWRSP
6
. Dzierżawa nie-

ruchomości rolnych odbywa się w drodze przetargów. Są one ogłaszane w spo-

sób przyjęty zwyczajowo w miejscowości, w której położona jest nierucho-

mość, co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przetargu nieograniczonego i co 

najmniej 21 dni przed rozpoczęciem przetargu ograniczonego. Ogłoszenia do-

stępne są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału/Filii/Biur zamiejscowych 

Sekcji Gospodarowania Zasobem, terenowej Izby Rolniczej, Urzędu Gminy 

oraz u sołtysa wsi, gdzie znajduje się nieruchomość objęta przedmiotem rozdy-

sponowania. W ogłoszeniu o przetargu zawarte są wszystkie zasadnicze infor-

macje o nieruchomości oraz o jej częściach składowych, a także o wymaga-

niach, jakie musi spełniać kandydat na dzierżawcę. Zgodnie z przepisami wy-

różnia się przetargi: 

- ustne (licytacja) na dzierżawę nieruchomości, 

- oferty pisemne na dzierżawę nieruchomości. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wpłacą orga-

nizatorowi przetargu wadium w wysokości, terminie, miejscu i formie podanej 

w ogłoszeniu przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu. Orga-

nizator przetargu ustala wysokość wadium, które nie może być niższe niż 5% 

ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny. Wadium wniesione przez uczest-

nika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. 

                                                           
 6  Informator o formach rozdysponowania gruntów ZWRSP, ANR O.T. w Warszawie, War-

szawa 2012. 
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Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR) realizuje zadania wynikające 

z polityki państwa, a głównie jest odpowiedzialna za tworzenie warunków 

sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu posiadanego potencjału produkcyj-

nego. Administruje zasobami majątkowymi, które przeznaczone są na cele rol-

ne. Dzierżawa jest głównym kierunkiem nietrwałego rozdysponowania i zago-

spodarowania nieruchomości Zasobu WRSP. Według stanu na 31.12.2010 r. 

grunty Zasobu ogółem w dzierżawie stanowiły powierzchnię 1,58 mln ha, a rok 

później 1,46 mln ha. 

Powierzchnię gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

(ZWRSP), które wydzierżawiono od początku istnienia Agencji do 2011 roku 

przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1 

Powierzchnia gruntów ZWRSP wydzierżawionych w latach (1992–2011) 

Rok badań Powierzchnia (ha) 

1992–1995 3 064 000 

1995–1998 1 708 000 

1998–2001 686 000 

2001–2004 500 000 

2004–2007 331 000 

2007–2010 103 000 

2010 17 000 

2011 11 000 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie: Rynek ziemi rolniczej nr 15. Analizy rynkowe. IERiGŻ, 

ANR, Grudzień 2012. 

W początkowym okresie działalności Agencji, w latach 1992–1995, wy-

dzierżawiono ponad 3 mln ha gruntów (3 064 0000 ha), co oznaczało, że ta nie-

trwała forma rozdysponowania i zagospodarowania przejętego majątku ziem-

skiego (4,7 mln ha) była dominującą formą ich rozdysponowania (63,8%). 

Sprzedano wówczas tylko 230 tys. ha gruntów. W kolejnych latach (1995–

1998) umowy państwowych dzierżaw obejmowały znacznie mniejszą po-

wierzchnię, która wyniosła 1 708 000 ha. W następnym okresie objętym analizą 

(1998–2001) zanotowano, że dzierżawa dotyczyła 686 000 ha. W latach 2001–

2004, czyli tuż przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (UE), powierzchnia 

wydzierżawionych gruntów obejmowała 0,5 mln ha gruntów. W okresie 2004–
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2007 dzierżawa nieruchomości rolnych objęła 331 000 ha. Lata 2007–2010 po-

zwoliły zauważyć, że obszar wydzierżawionych gruntów wyniósł nieco ponad 

100 000 ha. Dane za rok 2011 wskazały, że umowy dzierżawy podpisane w cią-

gu tego roku dotyczyły tylko 11 000 ha. Dane z początku funkcjonowania 

Agencji jednoznacznie pokazywały, że dzierżawa jako nietrwały sposób na roz-

dysponowanie gruntów w posiadaniu państwa cieszyła się dużym zainteresowa-

niem. Ten sposób jej zagospodarowania był dogodny dla dzierżawców, gdyż nie 

wymagał posiadania, jak w przypadku sprzedaży, dużych środków finanso-

wych. Według danych ANR
7
 na początku istnienia Agencji wykupowi podlega-

ły tylko środki ruchome trwałe oraz majątek obrotowy. Jak wynikało z analizy 

danych zawartych w tabeli 1, spadek powierzchni dzierżawionych gruntów Za-

sobu w kolejnych latach administrowania posiadanym majątkiem był procesem 

utrwalonym w czasie. Na zaistniałą sytuację miały wpływ różne czynniki. Była 

to m.in. polityka prowadzona przez ANR, która w kolejnych latach swojej dzia-

łalności zaczęła preferować sprzedaż gruntów, a nie ich dzierżawę. Ponadto na 

Agencję nałożono obowiązki wpłat do budżetu państwa z tytułu wpływów 

z prywatyzacji mienia państwowego, co również tłumaczyło kierunek przyjęte-

go postępowania w zarządzaniu przejętymi powierzchniami z przeznaczeniem 

na cele rolne. Zjawisko ograniczania powierzchni ziemi oddawanej w dzierżawę 

wynikało też z wyczerpywania się gruntów Zasobu w kolejnych latach ich roz-

dysponowywania.  

W tabeli 2 przedstawiono zmiany zawieranych umów dzierżawy w ostat-

nich dwóch latach. W roku 2010 podpisano razem 1312 nowych umów, pod-

czas gdy w 2011 r. o 553 umowy mniej (759). W drugim roku analizy, w po-

równaniu do pierwszego, miał miejsce wzrost średniej powierzchni wydzierża-

wionej nieruchomości, w przeliczeniu na jedną umowę, z 12,9 ha, do 14,5 ha. 

Tabela 2 

Liczba umów dzierżawy zawartych według podmiotów w 2010 i 2011 r. 

Według obszaru w ha 

2010 2011 

Razem Osobyfizyczne 
Osoby 

prawne 
Razem 

Osoby 

fizyczne 

Osoby 

prawne 

Do 1,00 373 330 43 201 188 13 

1,01–1,99 185 168 17 94 81 13 

2,00–4,99 190 173 17 120 110 10 

                                                           
 7  Raport z działalności ANR na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2011 r., ANR, 

Warszawa 2012. 
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Według obszaru w ha 

2010 2011 

Razem Osobyfizyczne 
Osoby 

prawne 
Razem 

Osoby 

fizyczne 

Osoby 

prawne 

5,00–9,99 165 159 6 73 72 1 

10,00–19,99 168 162 6 107 104 3 

20,00–49,99 164 153 11 125 112 13 

50,00–99,99 45 39 6 26 17 9 

100,00–499,99 22 20 2 13 12 1 

100,00–299,99 21 19 2 10 10 0 

300,00–499,99 1 1 0 3 2 1 

500,00–999,99 0 0 0 0 0 0 

1000,00 i więcej 0 0 0 0 0 0 

Razem 1312 1294 108 759 696 63 

w tym do 99,99 1290 1184 106 746 684 62 

100,00 i więcej 22 20 2 13 12 1 

Źródło:  Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy nr 14. Analizy rynkowe, IERiGŻ – PIB, ANR. 

Grudzień 2011; Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy nr 15. Analizy rynkowe, IE-

RiGŻ – PIB, ANR. Grudzień 2012. 

Wśród zawieranych umów w obydwu latach analizy, najwięcej z nich do-

tyczyło gospodarstw do 100 ha, przy czym rozpatrując prezentowane grupy ob-

szarowe do tej powierzchni, największe znaczenie wśród zawieranych umów 

dzierżawy miały umowy, dotyczące obszaru do 1 ha. Dane te świadczyły o tym, 

że prowadzona polityka Agencji przy podpisywaniu kolejnych umów zapobie-

gała koncentracji gruntów. Rozpatrując liczbę umów dzierżawy według pod-

miotów, zaobserwowano, że zarówno w pierwszym, jak i drugim roku analizy, 

dzierżawcami nieruchomości były głównie osoby fizyczne. W 2010 roku umo-

wy z nimi zawarte stanowiły 98,6 % wszystkich umów, podczas gdy w 2011 r. 

– 91,7%. Należy podkreślić, że dzierżawa gruntów Zasobu powinna służyć 

przede wszystkim rodzinnym gospodarstwom prowadzonym przez rolników in-

dywidualnych, przyczyniając się do powiększenia ich gospodarstw, co z kolei 

sprzyjać powinno poprawie struktury obszarowej gospodarstw Polsce. Wynika 

to z faktu, że Agencja za gospodarstwo rodzinne uznała jednostkę do 300 ha, 

a w umowach dzierżawy nieruchomości przekraczających tę powierzchnię 

z Agencją jest tzw. klauzula wyłączeniowa, która polega na tym, że Agencja 

w trakcie trwania umowy może przejąć grunty do odrębnego zagospodarowania 

(do 20 % pierwotnej powierzchni, na którą jest sporządzona umowa dzierżawy). 

W tabeli 3 ukazano powierzchnię gruntów rolnych Zasobu wydzierżawio-

nych w 2010 r. i 2011 r. według województw. 
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Tabela 3 

Powierzchnia wydzierżawionych gruntów (ha) wg województw w 2010 i 2011 r. 

Wyszczególnienie 
Razem Do 100 ha Powyżej 100 ha 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Dolnośląskie 2710 2062 2500 1405 210 655 

Kujawsko-pomorskie 393 828 393 677 – 151 

Lubelskie 267 104 267 104 – – 

Lubuskie 1920 1881 1455 1483 465 398 

Łódzkie 5 5 5 5 – – 

Małopolskie 158 121 158 121 – – 

Mazowieckie 97 448 97 297 – 151 

Opolskie 702 171 440 171 262 – 

Podkarpackie 423 98 423 98 – – 

Podlaskie 72 27 72 27 – – 

Pomorskie 578 752 578 582 – 170 

Śląskie 809 885 707 713 102 172 

Świętokrzyskie 99 209 99 209 – – 

Warmińsko-mazurskie 1264 1394 986 695 278 699 

Wielkopolskie 1355 997 885 997 470 – 

Zachodniopomorskie 5825 1010 4054 834 1771 176 

Razem 16676 10990 13118 8417 3558 2573 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie: Rynek ziemi rolniczej nr 14 i 15. IERiGŻ, ANR. War-

szawa 2011 i 2012. 

Największa powierzchnia wydzierżawionych gruntów w 2010 r. w świetle 

nowo podpisanych umów charakterystyczna była dla województwa zachodnio-

pomorskiego (34,9% wydzierżawionej w tym roku powierzchni). Na tym obsza-

rze Polski w tym samym czasie zawarto 176 umów, a średnia powierzchnia wy-

dzierżawionych gruntów wyniosła ponad 33 ha i była ona największa na tle po-

zostałych województw. W opisywanym województwie w 2011 r. wydzierża-

wiono zdecydowanie mniejszą powierzchnię, ponad 5 – krotnie mniej. Zawarto 

też ponad 4 razy mniej umów dzierżawy. Najmniejsze znaczenie opisywanej 

formy rozdysponowania i zagospodarowania gruntów zaobserwowano w woj., 

łódzkim, w 2010 r. na tym obszarze zawarto tylko 1 umowę (5 ha wydzierża-

wionej powierzchni), w drugim roku podpisano 2 umowy. W drugim roku ana-

lizy największy obszar gruntów w rękach dzierżawców był w woj. dolnośląskim 

(18,7 %). W tym woj. liczba zawartych umów dzierżawy w 2011r. wynosiła 

103, a średnia wydzierżawiona powierzchnia wynosiła 20 ha gruntów. W obrę-

bie pozostałych województw zauważono różnokierunkowe zmiany zarówno 

w dzierżawionej powierzchni, jak i liczbie umów. W woj. mazowieckim 

w 2011 r. wydzierżawiono niemal 5-krotnie więcej powierzchni, niż w 2010 r., 
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przy czym liczba umów nieznacznie się zmieniła. W 2010 r. podpisano ich 9, 

a w 2011 o 3 więcej. Podsumowując, w 2011 r. w porównaniu do 2010, na 16 

województw, w 9 z nich wydzierżawiona powierzchnia była mniejsza, w 6 wo-

jewództwach nieznacznie większa, a w jednym (łódzkim) nie zanotowano żad-

nych zmian. W przypadku liczby umów, które w skali całego kraju, podobnie 

jak wydzierżawiana powierzchnia, uległy zmniejszeniu w drugim roku analizy, 

w 13 województwach podpisanych umów było mniej, natomiast w trzech wo-

jewództwach (łódzkie, mazowieckie, pomorskie) zanotowano nieco większą ich 

liczbę w drugim roku analizy. 

Czynsze dzierżawne za grunty rolne ZWRSP ustalano najczęściej na zasa-

dach rynkowych na przetargach. W sporządzanych umowach dzierżawy określa 

się go z reguły w mierniku naturalnym, jakim są decytony (dt) pszenicy. Czyn-

sze te płatne są za półrocze roku kalendarzowego. Kwota do zapłaty obliczana 

jest przy wykorzystaniu ogłoszonej przez GUS przeciętnej ceny pszenicy z pół-

rocza poprzedzającego termin płatności. Na kształtowanie się wysokości czyn-

szu wpływ mają przede wszystkim indywidualne cechy nieruchomości rolnych, 

ich jakość, lokalizacja, rozłóg czy też ewentualna zabudowa. Według danych 

ANR
8
 w latach 1992–2002 czynsz kształtował się średnio na poziomie 2 dt 

pszenicy. Po 2003 roku zaobserwowano tendencję wzrostową osiąganych czyn-

szów. W 2008 roku był to poziom 6,9 dt/ha, podczas gdy rok później spadł do 

5,8 dt/ha. W 2010 roku powróciły tendencje wzrostowe, ukształtowały się do 

poziomu 7,7 dt/h, a w roku 2011 do 8,5 dt/ha. W 2011 r. w stosunku do nowych 

umów zawieranych z Agencją najwyższe stawki czynszu miały miejsce w woj. 

wielkopolskim, mazowieckim, i warmińsko-mazurskim, a najniższe w podla-

skim i świętokrzyskim. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że w pierwszych czterech latach dzia-

łalności Agencji (1993–1995) dominującą rolę w zagospodarowywaniu Zasobu 

WRSP miała dzierżawa. Kolejne lata, począwszy od 1996 do 2011 pokazały, że 

priorytetem w działalności Agencji stało się zagospodarowanie ziemi z Zasobu 

w formie sprzedaży. Polityka Agencji skoncentrowała się zatem na sprzedaży 

posiadanego Zasobu WRSP, dostarczając tym sposobem wpłat z tytułu prywa-

                                                           
 8  Rynek ziemi rolniczej – stan i perspektywy nr 15. Analizy rynkowe, IERiGŻ – PIB, ANR. 

Grudzień 2012. 
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tyzacji mienia państwowego. Liczba zawieranych umów dzierżawy ogółem 

w kraju spadała z roku na rok, przy czym w poszczególnych województwach 

sytuacja nie była tak jednoznaczna. W przypadku powierzchni wydzierżawio-

nych gruntów rolnych ZWRSP najistotniejsze zmiany w powierzchni wydzier-

żawianych gruntów w latach 2010 i 2011 zaobserwowano w woj. zachodnio-

pomorskim i mazowieckim, przy czym były to zmiany o przeciwnych kierun-

kach. W 2010 r. najwięcej gruntów rolnych wydzierżawiono w woj. zachodnio-

pomorskim, podczas gdy w 2011 r. w woj. dolnośląskim. Najmniejszy obszar 

wydzierżawionych gruntów ZWRSP zarówno w 2010, jak i 2011 r. zanotowano 

w woj. łódzkim.  

Na podstawie analizy porównawczej zaprezentowanego w artykule mate-

riału wtórnego pozytywnie zweryfikowano postawione hipotezy. Rola dzierża-

wy zmniejsza się w zagospodarowaniu gruntów Zasobu WRSP, a przyjęta poli-

tyka prywatyzacji ANR zmierza do ograniczenia powierzchni i liczby umów 

dzierżaw.  

Informator o formach rozdysponowania gruntów ZWRSP, ANR O.T. w Warszawie, 

Warszawa 2012. 
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The analyzes show that in the first four years of operation Agricultural Property 

Agency (1993–1995) a dominant role in the management APAST Reserve was holding. 

The following years, from 1996 to 2011 showed that the priority for the Agency became 

the land use of the Resource in the form of sales. Agency policy focused on the sale of 

its APSST. Number of concluded lease contracts total in the country declined from year 

to year, and in the individual provinces the situation was not so clear-cut. In the case of 

agricultural land leased space APSST most significant changes were observed in the 

Zachodniopomorskie and Mazowieckie province, which was a change in the opposite 

direction. In 2010, most of the agricultural land was leased in the Zachodniopomorskie 

province, while in 2011 in Dolnośląskie province. The smallest area of land leased 

APSST both in 2010 and 2011 were recorded in the Łódzkie province. 

Translated by Agnieszka Ginter 

 



 

 

 

 

 



 

 

1

ojęcie obszary wiejskie jest różnie interpretowane, przy czym na ogół 

przyjmuje się, że są to obszary leżące poza obrębem miast. W tym sensie na-

leży rozumieć fakt, że obszary wiejskie zajmują ponad 93% powierzchni kraju, 

który zamieszkuje 15,1 mln mieszkańców, czyli 39,2% ludności Polski. W po-

równaniu do 2002 r. na terytoria wiejskie przybyło 453,5 tys. mieszkańców 

(wzrost o 3,1%), co świadczy o tendencjach migracyjnych z miast do wsi. Na-

pływ ludności na wieś odbył się kosztem miast, gdzie zanotowano z kolei spa-

dek ludności o ponad 142,1 tys. osób (o 0,6%). W strukturze użytkowania po-

wierzchni obszarów wiejskich przeważają użytki rolne, zajmujące 62,0% ogółu 

powierzchni, w tym grunty orne 46,0% oraz grunty leśne, zadrzewienia i za-

krzewienia stanowiące 31% powierzchni ogółem
2
. 

Tereny zurbanizowane i rustykalne
3
 są wzajemnie od siebie uzależnione, 

poprzez oddziaływanie na siebie, tworząc system naczyń połączonych. Obszary 

                                                           
 1  Projekt badawczy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.  

 2  Obszary wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 

 3  Obszary położone poza administracyjnymi granicami miast. Terenem rustykalnym nazywać 

należy nie tylko typowe obszary wiejskie (np. zależne od rolnictwa, z przewagą ludności rolni-

czej, o określonej gęstości zaludnienia itp.), ale również tereny podmiejskie, lasy, nieużytki itd. 

Patrz: Rozwój obszarów wiejskich w kontekście zróżnicowań przestrzennych w Polsce 

i budowania spójności terytorialnej kraju, Ekspertyza red. Andrzej Hałasiewicz, 2011, 

www.mrr.gov.pl/. 
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wiejskie charakteryzują się dużą różnorodnością, jeśli analizujemy czynniki 

społeczne, ekonomiczne czy gospodarcze. Sytuacja panująca na obszarach wiej-

skich jest w znacznym stopniu zdeterminowana odległością miejsca zamieszka-

nia od dużego ośrodka miejskiego oraz siły jego oddziaływania. Tereny wiej-

skie położone blisko dużych miast charakteryzują się większą gęstością zalud-

nienia, wysokim saldem migracji czy niższym udziałem osób bezrobotnych. Zupeł-

nie odmienna sytuacja panuje na terenach wiejskich położonych peryferyjnie
4
. 

 

Gminy funkcjonujące na obszarach wiejskich pełnią role regulacyjne wo-

bec wszystkich przejawów życia społeczno-gospodarczego mieszkańców tych te-

renów. Mocą ustawy z 1990 r. gminy wyposażone zostały w instrumenty prawne, 

zmierzające do zapewnienia ładu publicznego, administracyjnego i przestrzenne-

go
5
. Podstawowym celem badań była analiza struktury ludności po względem 

cech demograficznych, grup ekonomicznych i poziomu zatrudnienia. 

Badaniami objęto wszystkie województwa i przeprowadzono je w latach 

2002 i 2010 – to okres pomiędzy dwoma powszechnymi spisami rolnymi. Prze-

prowadzając badania bazowano przede wszystkim na danych Głównego Urzędu 

Statystycznego.  

 

W 2010 r. w Polsce było 1576 gmin wiejskich i 597 gmin miejsko- 

-wiejskich. W stosunku do 2002 r. przybyły dwie gminy w woj. małopolskim. 

Na terenie woj. mazowieckiego funkcjonowało 279 gmin, na obszarze woj. 

wielkopolskiego 207 gmin oraz lubelskiego 193 gmin. Na drugim biegunie mie-

liśmy województwa o najniższej liczbie gmin, w tym opolskie (68) oraz lubu-

skie (74). Wielkość województwa i zlokalizowana w nim liczba gmin została 

nakreślona w 1999 r., na podstawie przesłanek historycznych (stąd nazewnic-

two województw). Do województw o największej powierzchni zalicza się: ma-

zowieckie (3,3 mln ha), wielkopolskie (2,8 mln ha) i lubelskie (2,4 mln ha) wo-

bec 29,1 mln ha całkowitej powierzchni obszarów wiejskich. Liczba miejsco-

                                                           
 4  A. Kaleta, Rewitalizacja obszarów rustykalnych Europy, t. III, Ossolineum, Wrocław 1998. 

 5  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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wości wiejskich, która w 2002 r. wynosiła 56587 jednostek, spadła po ośmiu la-

tach do 53812 (o 2775), jako wyraz konsolidacji małych przysiółków i osad, 

z większymi i silniejszymi wsiami. Natomiast wzrost liczby miejscowości wiej-

skich zanotowano w woj. kujawsko-pomorskim (o 44), lubelskim (o 78) 

i warmińsko-mazurskim (o 38), jako odwrotny trend niż występujący w skali 

całego kraju.  

Nie zawsze proporcjonalnie do wielkości powierzchni obszarów wiejskich 

danych województw, pozostawała liczba ludności wiejskiej. Od tej zasady nie 

odbiegało tylko woj. mazowieckie, które było największe zarówno pod wzglę-

dem powierzchni, jak i liczby ludności (1,9 mln osób). Drugie miejsce pod 

względem liczby ludności zajmowało woj. małopolskie (1,6 mln osób), a woj. 

wielkopolskie (1,5 mln osób) zajęło dopiero trzecie miejsce. Wartość wskaźnika 

przeciętnej wielkości miejscowości wiejskiej w przekroju wojewódzkim była 

znacznie zróżnicowana. Największe wartości osiągnął on w tych wojewódz-

twach, w których była największa gęstość zaludnienia. Do takich województw 

można zaliczyć małopolskie (852 osoby na jedną miejscowość wiejską oraz 125 

osobami na km
2
), śląskie (775 osób i 120 osób/km

2
) oraz podkarpackie (731 

osób i 75 osób/km
2
)

6
.  

                                                           
 6  Obszary wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 
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W porównaniu do 2002 roku największą dynamikę zaludnienia, głównie 

w wyniku znacznego napływu migracyjnego z miast i rozwoju stref podmiej-

skich, odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim (wzrost gęstości 

zaludnienia o 23,5%), wielkopolskim (o 20,7%) oraz pomorskim (o 18,5%)
7
. 

 

Ustawa o samorządzie gminnym nie reguluje wielkość gmin pod wzglę-

dem obszaru czy liczby mieszkańców. Granice gmin wyznaczone zostały 

w oparciu o historyczne zaszłości, zapewniającym gminom terytorium możliwie 

jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający wię-

zi społeczne, gospodarcze i kulturalne. Za dużą gminę można uznać gminę li-

czącą ponad 10 tys. mieszkańców. Takich gmin w skali kraju – w badanym 

okresie – było 17,1%. Gminy małe, liczące poniżej 5 tys. osób, było 35,5%. 

Większość gmin można zaliczyć do tzw. gmin średnich, których liczba miesz-

kańców liczy od 5–10 tys.  

Tabela 2 

Gminy według liczby ludności obszarów wiejskich 

Wyszczególnienie 
Gminy 

ogółem 

O liczbie ludności 

poniżej 

5000 
5000–6999 7000–9999 

10000 

i więcej 

dolnośląskie 2002 133 51 40 26 16 

2010 133 50 38 24 21 

kujawsko- 

-pomorskie 

2002 127 47 43 25 12 

2010 127 47 39 25 16 

lubelskie 2002 193 79 60 38 16 

2010 193 87 57 31 18 

lubuskie 2002 74 44 19 9 2 

2010 74 44 15 13 2 

łódzkie 2002 159 75 48 28 8 

2010 159 80 43 24 12 

małopolskie 2002 166 18 35 52 61 

2010 168 20 31 54 63 

mazowieckie 2002 279 100 80 66 33 

2010 279 96 80 60 43 

opolskie 2002 68 14 20 24 10 

2010 68 15 19 25 9 

podkarpackie 2002 144 21 34 46 43 

                                                           
 7  Obszary wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 
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Wyszczególnienie 
Gminy 

ogółem 

O liczbie ludności 

poniżej 

5000 
5000–6999 7000–9999 

10000 

i więcej 

2010 144 22 34 45 43 

podlaskie 2002 105 68 24 11 2 

2010 105 71 23 8 3 

pomorskie 2002 98 34 24 21 19 

2010 98 32 21 21 24 

śląskie 2002 118 21 35 22 40 

2010 118 21 31 21 45 

świętokrzyskie 2002 97 30 24 26 17 

2010 97 33 20 23 21 

warmińsko- 

-mazurskie 

2002 100 47 26 22 5 

2010 100 45 25 22 8 

wielkopolskie 2002 207 53 75 57 22 

2010 207 51 70 51 35 

zachodniopomorskie 2002 103 54 32 14 3 

2010 103 57 26 13 7 

ogółem 2002 2171 756 619 487 309 

2010 2173 771 572 460 370 

Źródło:  dane Powszechnego Spisu Rolnego, PSR 2002 i 2010. 

Z analizy tabeli 2 wynika, że w latach 2002–2010 nastąpił wzrost gmin 

o skrajnych właściwościach. Nastąpił pewien wzrost gmin małych z 756 do 771 

(o 1,9%), z drugiej strony gmin największych, liczących sobie ponad 10 tys. 

ludności z 309 do 370 (o 19,7%). Przyrost największych gmin miał miejsce w 

woj. mazowieckim (o 30,3%), wielkopolskim (o 15,9%), dolnośląskim (o 13,1%) 

oraz śląskim (o 12,5%). Zjawisko migracji ludności z mniejszych miejscowości 

do większych ma obiektywny charakter, ponieważ większe gminy zapewniają 

większy zakres usług administracyjnych, dogodniejszy dostęp do infrastruktury 

społecznej i technicznej, a także lepszą jakość życia, mniejszy zakres bezrobo-

cia i lepsze warunki egzystencji.  

W kraju na jedno województwo przypadało średnio 135,8 gmin i powyżej 

tej granicy było sześć województw: mazowieckie, wielkopolskie, lubelskie, ma-

łopolskie i łódzkie. Do województw małych, wyrażonych liczebnością gmin 

można zaliczyć: opolskie, lubuskie i świętokrzyskie.  

 

Cechą charakterystyczną obszarów wiejskich były stosunkowo duże zmia-

ny potencjału ludnościowego. Na obszarach wiejskich w 2010 roku odsetek 
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ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 21,5% i wskaźnik ten uległ 

spadkowi o 4,6 punktów procentowych w stosunku do roku 2002. Mimo ko-

rzystnej sytuacji demograficznej na obszarach wiejskich, w porównaniu do 

miast, obserwowano tam większe tempo spadku ludności w wieku przedpro-

dukcyjnym. Interpretując te dane, należy stwierdzić, że nastąpiło zjawisko 

względnego starzenia się społeczeństwa obszarów wiejskich, mimo przyrostu 

liczby ludności ogółem. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 58 

osób w wieku nieprodukcyjnym i wskaźnik ten uległ obniżeniu o 13 punktów 

procentowych w stosunku do 2002 roku.  

Największy spadek ludności w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 

osób w wieku produkcyjnym zanotowano w województwach: podkarpackim (17 

punktów procentowych), lubelskim (15 punktów procentowych), podlaskim (14 

punktów procentowych), warmińsko-mazurskim (14 punktów procentowych) 

i świętokrzyskim (14 punktów procentowych). Kolejną kategorią statystyczną 

jest współczynnik obciążenia demograficznego, przez który rozumie się stosu-

nek osób nieaktywnych (dzieci i młodzież) lub biernych zawodowo (w wieku 

poprodukcyjnym), w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym. W 2010 

roku współczynnik obciążenia demograficznego osiągnął najwyższy poziom 

w województwach: podlaskim (68), lubelskim (64), łódzkim (62) i mazowiec-

kim (61). Najniższą wartością tego wskaźnika odznaczały się województwa: 

dolnośląskie (52), lubuskie (53) i opolskie (53). We wszystkich wymienionych 

wyżej województwach wartość w porównaniu do 2002 r. zmalała. W porówna-

niu do 2002 r. jego wartość na terenach wiejskich uległa zmniejszeniu o 13 

osób.  

Z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i uzyskiwania wartości 

dodanej w gospodarce, istotne znaczenie ma potencjał ludności w wieku pro-

dukcyjnym. W statystyce rozróżnia się dwie kategorie ludności pozostającej 

w wieku produkcyjnym a mianowicie pierwsza grupa osób będąca w wieku 

mobilnym i druga grupa osób w wieku niemobilnym. Za ludność w wieku mo-

bilnym, uznaje się osoby pozostające w wieku 18–44 lat, natomiast w wieku 

niemobilnym, odrębną kategorię wyodrębniono dla mężczyzn będący w wieku 

45–64 lat oraz odrębną dla kobiet będących w wieku 45–59 lat. W skali kraju 

wskaźnik ludności w wieku produkcyjnym w procentach ogółu ludności wzrósł 

z 58,4% do 63,1%, co należy interpretować, jako zjawisko pozytywne. Najwięk-

szy wzrost tego wskaźnika między 2002 a 2010 r. zanotowano w woj. lubelskim 

(o 5,2 punktów procentowych), zachodniopomorskim (o 5,2 punktów procento-
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wych) i świętokrzyskim (o 5,2 punktów procentowych), wobec 4,7 punktów 

procentowych w skali kraju
8
.  

Liczbę pracujących na obszarach wiejskich należy rozpatrywać w kontek-

ście bezrobotnych, których zalicza się do biernych zawodowo. W 2010 r. na ob-

szarach wiejskich liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wy-

nosiła 856,4 tys. osób i była niższa o 36,2% w porównaniu do 2002 r. Rozpatru-

jąc zmiany bezrobocia na wsi w analizowanym okresie, należy zauważyć, że na-

stępował stopniowy spadek ludzi bez pracy w okresie do 2008 r., a potem ponow-

nie notowano przyrost osób bez pracy. Obok bezrobocia jawnego, występowało 

bezrobocia ukryte, które obciążało w znacznej mierze tereny wiejskie. W sumie 

możemy szacować, że obie formy bezrobocia stanowiły około 1,5 mln osób, co 

w stosunku do 9,5 mln osób będących w wieku produkcyjnym, stanowiło 

15,8%
9
. 

                                                           
 8  A. Mickiewicz, B.M. Wawrzyniak, Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania 

obszarów wiejskich, Prace Naukowe UE nr 166, Wrocław 2011. 

 9  Obszary wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 
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Trzecią analizowaną grupę ludności stanowią osoby pozostające w wieku 

poprodukcyjnym. Przez ludność pozostającą w wieku poprodukcyjnym rozumie 

się mężczyznę w wieku 65 lat i więcej, oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej. 

W omawiany okresie liczba ludności będącej w wieku poprodukcyjnym wzrosła 

z 2,2 mln do 2,3 mln osób (15,4%), czyli dokładnie o 45,1 tys. osób. Wzrost ten 

dotyczył niemal w tym samym stopniu wszystkie województwa.  

 

Podstawową kategorią osób pracujących na obszarach wiejskich stanowili 

rolnicy, będący właścicielami gospodarstw indywidualnych. Niniejsza analiza 

dotyczy wyłącznie osób pracujących w podmiotach gospodarczych, mających 

swoją siedzibę na obszarach wiejskich. Według danych z 2010 roku w podmio-

tach gospodarczych na obszarach wiejskich pracowało 1,5 mln osób, przy czym 

liczba tam zatrudnionych wykazywała dynamiczny wzrost w porównaniu do 

roku 2002. Wynikało to między innymi z realizowanych programów unijnych, 

których idea sprowadzała się do dywersyfikacji zatrudnienia na tych obszarach 

i tworzenia nowych, nierolniczych miejsc pracy. Wiejski rynek pracy pozarolni-

czej charakteryzuje się pewną specyfiką, mianowicie: dominującą pozycję zajęły 

osoby zatrudnione w przemyśle i budownictwie (45,5%), na drugim miejscu 

znajdują się osoby trudniące się handlem i usługami (18,5%), na trzecim oferu-

jący „pozostałe usługi” (29,6%). Najwięcej osób zatrudnionych w przemyśle 

i budownictwie odnotowano na terenie województwach: dolnośląskim (55,7%), 

pomorskim (53,3%), łódzkim (52,5%) oraz śląskim (51,7%). Są to gminy indu-

strialne, nasycone w dużym stopniu zakładami produkcyjnymi czy usługowymi, 

a także angażujące dużo wolnej, rolniczej siły roboczej. 
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Tabela 4 

Pracujący w podmiotach gospodarczych na obszarach wiejskich (2010) 
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dolnośląskie 110793 5624 61779 17587 779 25024 

% 100,0 5,1 55,7 15,9 0,7 22,6 

kujawsko-pomorskie 84859 6297 39245 14784 1186 23347 

% 100,0 7,4 46,3 17,4 1,4 27,5 

lubelskie 81396 3579 26807 12965 1623 36422 

% 100,0 4,4 32,9 15,9 2,0 44,8 

lubuskie 39424 3764 17221 6892 485 11062 

% 100,0 9,5 43,7 17,5 1,2 28,1 

łódzkie 104874 2970 55076 19193 1290 26345 

% 100,0 2,8 52,5 18,3 1,2 25,2 

małopolskie 132401 2541 52474 28851 1218 47317 

% 100,0 1,9 39,6 21,8 0,9 35,8 

mazowieckie 183465 3840 68713 47624 3233 60055 

%. 100,0 2,1 37,5 25,9 1,8 32,7 

opolskie 43487 4845 19070 6307 480 12785 

% 100,0 11,1 43,8 14,5 1,1 29,5 

podkarpackie 97335 2998 38950 18011 1075 36301 

% 100,0 3,1 40,0 18,5 1,1 37,3 

podlaskie 35475 2090 13500 6001 637 13247 

% 100,0 5,9 38,1 16,9 1,8 37,3 

pomorskie 89734 4624 47847 12669 1299 23295 

% 100,0 5,1 53,3 14,1 1,5 26,0 

śląskie 122272 2844 63208 20891 1355 33974 

% 100,0 2,3 51,7 17,1 1,1 27,8 

świętokrzyskie 52875 1653 22262 6726 568 21666 

%. 100,0 3,1 42,1 12,7 1,1 41,0 

warmińsko- 

-mazurskie 

50052 5159 22321 5981 585 16006 

% 100,0 10,3 44,6 11,9 1,2 32,0 

wielkopolskie 224429 16387 115629 46532 2615 43266 

% 100,0 7,3 51,5 20,7 1,2 19,3 

zachodniopomorskie. 50266 7219 20253 6967 626 15201 

% 100,0 14,3 40,3 13,9 1,2 30,3 

Razem 1503137 76434 684355 277981 19054 445313 

% 100,0 5,1 45,5 18,5 1,3 29,6 

Źródło: dane Powszechnego Spisu Rolnego, PSR 2002 i 2010. 
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Wykazane w tabeli 4 osoby zatrudnione są w rolnictwie, łowiectwie, le-

śnictwie i rybactwie na poziomie 76,4 tys. osób (5,1%). W pozycji rolnictwo pra-

cują głównie w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych, bazujących na na-

jemnej sile roboczej. Stwierdza się wyraźny związek między występowaniem, 

w większym stopniu wielkoobszarowych gospodarstw rolnych a zatrudnionej 

tam najemnej siły roboczej. Dotyczy to szczególnie województw: zachodnio-

pomorskiego (14,3%), warmińsko-mazurskiego (10,3%) oraz lubuskiego 

(9,5%). 

 

Obszary wiejskie były w ostatnich latach dużym terenem inwestycyjnym, 

zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Instrumenty wsparcia fi-

nansowego UE realizowane w kraju, skierowane były na podnoszenie jakości 

życia na obszarach wiejskich, poprzez PROW
10

. Warunki życia można interpre-

tować jako stopień zaspokojenia potrzeb bytowych rodzin wiejskich, odnoszą-

cych się do podstawowych potrzeb człowieka. Określają one jakość warunków 

egzystencji w sensie zaspokojenia ważniejszych potrzeb, zmierzających do wy-

gody i ułatwień funkcjonowania w obrębie gospodarstwa domowego. Warunki 

życia są definiowane między innymi jako stopień dostępności do urządzeń: 

wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych
11

.  

Działania określone w programach rozwoju obszarów wiejskich były adre-

sowane do właścicieli gospodarstw rolnych, ale środki zdobywał ten rolnik, któ-

ry przedstawił uzasadniony, dobrze wypełniony wniosek, spełniający kryteria 

dostępu do funduszy. Z kolei większe poczynania inwestycyjne typu kanaliza-

cja, oczyszczalnia ścieków, wysypisko odpadów, były realizowane w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych, kierowanych przez urzędy marszał-

kowskie. Również i w tym przypadku, realizacja inwestycji była uzależniona od 

sprawności lokalnej społeczności i zarządu gminy
12

.  

                                                           
 10  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 11  E. Głosińska, Poziom i warunki życia ludności na terenach wiejskich na przykładzie wsi 

Kowalów, UAM, Poznań 2010. 

 12  P. Prus, B.M. Wawrzyniak, Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie programów 

rozwoju obszarów wiejskich, PSZW, Studia i Materiały, Bydgoszcz 2011. 



 Bartosz Mickiewicz: Analiza porównawcza gmin funkcjonujących… 63 

 

Tabela 5 

Wybrane dane o infrastrukturze technicznej na obszarach wiejskich 

Województwo Rok 

Ludność korzystająca 

z sieci w % ogółu ludności 

Mieszkania wyposażone 

w podstawowe instalacje 

w % ogółu mieszkańców 
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dolnośląskie 2002 75,1 18,1 8,4 93,8 79,2 8,4 64,3 

2010 79,1 27,7 12,1 94,3 81,2 12,1 67,4 

kujawsko-pomorskie 2002 78,4 17,6 1,6 92,1 77 1,8 65,6 

2010 82,5 27,7 2,9 92,7 78,9 2,8 68,3 

lubelskie 2002 63,5 7,6 10,1 79,6 59,1 9,1 52,4 

2010 70 13,6 13,4 79,7 60,8 12,8 54,4 

lubuskie 2002 72,5 13,4 6,3 93,5 81,2 6,4 60,8 

2010 78,4 21,4 11,8 93,9 82,8 11,8 63,5 

łódzkie 2002 77,1 7,3 3,1 83,5 63,3 3,2 55,4 

2010 81,4 15,1 4,0 84,1 65,5 4,2 58,1 

małopolskie 2002 50,6 10,5 50,5 90,7 80,6 46,8 65,2 

2010 58,1 22 49,4 91,4 82,7 49,5 68,6 

mazowieckie 2002 57,9 8 14,0 79,4 65,1 14,2 60,1 

2010 69,7 17,8 17,6 83,6 70,2 18,7 63,4 

opolskie 2002 90,6 11,5 2,3 96,5 86,1 2,5 72,4 

2010 91,3 28,3 3,2 95,8 86,5 3,1 73,3 

podkarpackie 2002 60 19,3 61,1 87,7 76,1 56,8 58,5 

2010 64,6 37,3 60,1 88 77,6 59,5 61 

podlaskie 2002 69,9 11,3 2,6 79,6 61,4 2,5 47,4 

2010 75,6 16,5 3,2 79,9 63,3 3,4 50,1 

pomorskie 2002 78,7 27,9 4,1 95,7 83,1 4,3 67,5 

2010 82,5 40,6 7,6 96,4 85,4 7,7 70,6 

śląskie 2002 77,1 15,4 29,2 94,5 85,4 27,7 76,2 

2010 80,3 25,4 29,1 94,7 87 28,9 78,5 

świętokrzyskie 2002 67,7 7,6 8,6 79,6 76,1 8,0 58,7 

2010 74,9 17,4 9,7 80,0 77,4 9,7 60,5 

warmińsko-mazurskie 2002 70,6 18,7 2,3 90,2 87,4 2,4 59,7 

2010 76,3 26,5 3,4 90,7 88,5 3,5 62,2 

wielkopolskie 2002 84,8 16,6 11,9 94,7 88,6 11,9 68,2 

2010 87,3 28,9 19,6 95,0 89,8 20 71 

zachodniopomorskie 2002 83,7 33,1 8,6 96,4 90,4 9,3 66,4 

2010 86,1 40,6 16,8 96,5 91,4 17,6 68,7 

P O L S K A 2002 69,7 14,2 18,6 88,2 74,0 17,0 62,4 

2010 75,3 24,8 20,9 89,1 76,4 20,4 65,2 

Źródło:  dane Powszechnego Spisu Rolnego, PSR 2002 i 2010. 

Porównując warunki życia ludności wiejskiej w roku 2002 i 2010, poprzez 

pryzmat infrastruktury technicznej gospodarstw domowych, należy wskazać na 
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polepszenie warunków. Ludność zamieszkująca obszary wiejskie, dysponowała 

już w 2002 r. stosunkowo wysokim poziomem zaopatrzenia wsi w system wo-

dociągów. Poziom uległ pewnej poprawie w badanym okresie z 69,7% do 

75,3%. Stosunkowo nowym medium były instalacje kanalizacyjne i wysypiska 

śmieci. Istotny postęp nastąpił w sieci kanalizacyjnej (o 10,6 punktów procen-

towych), przy czym najwyższy był w województwach: opolskim (16,8 punktów 

procentowych), małopolskim (o 15,5 punktów procentowych) czy pomorskim 

(o12,7 punktów procentowych). Jeśli chodzi o sieć gazową to najlepiej była 

rozbudowana w województwach: podkarpackim (60,1%), małopolskim (49,4%) 

oraz śląskim (29,1%). Poprzez analizę ludności korzystającej z sieci gazowej 

zauważono, że postęp osiągnięto w województwach: zachodniopomorskim 

(o 8,2 punktów procentowych) czy wielkopolskim (o 7,2 punktów procento-

wych)
13

. 

Drugi poziom analizy dotyczył wyposażenia mieszkań w podstawowe instala-

cje. W większości mieszkań zainstalowane były wodociągi (89,1%), co umożli-

wiło budowę łazienek (76,4%) oraz instalację centralnego ogrzewania (65,2%).  

Ze zrozumiałych względów, mieszkańcy wsi aspirują do standardów obo-

wiązujących w miastach, szczególnie w zakresie wyposażenia domu w podsta-

wowe urządzenia sanitarno-higieniczne, instalacje i urządzenia grzewcze, sieci 

gazowe i kanalizacyjne. Najgorsze wskaźniki osiągnięto w dostępie do gazu 

z sieci, z uwagi na słabą rozbudowę sieci przesyłowych gazu w kraju. Obrazuje 

to politykę budowy sieci przesyłowych gazu na wsi, która nie jest równomierna 

i która osiągnęła wysoki poziom w województwach: podkarpackim, małopol-

skim i śląskim, a więc tereny obejmujące południowe regiony Polski. Z kolei na 

północy kraju sieć przesyłu gazu stała na niskim poziomie, i osiągnęła w woje-

wództwach: kujawsko-pomorskim 2,9%, opolskim 3,2%, łódzkim 4,0%.  

Gminy stanowiąc podstawowe a jednocześnie najniższe ogniwo admini-

stracji samorządowej kraju, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu warunków 

życia i pracy mieszkańców obszarów wiejskich. W świetle badań można 

stwierdzić, że gminy charakteryzują się dużą różnorodnością co do typów, po-

wierzchni użytków rolnych, liczby ludności oraz wyposażenia w urządzenia in-

                                                           
 13  A. Mickiewicz, B.M. Wawrzyniak, Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania 

obszarów wiejskich, Prace Naukowe UE nr 166, Wrocław 2011.  
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frastrukturalne. Obszary wiejskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem 

mieszkańców, o czym świadczy dodatnie saldo migracji na linii miasto–wieś. 

W badanym okresie ośmiu lat, zaszły pozytywne zmiany, zwłaszcza w zakresie 

umacniania gmin miejsko-wiejskich.  

Do pewnych negatywnych zjawisk można zaliczyć spadek liczby ludzi mło-

dych, będących w wieku przedprodukcyjnym. Środowisko ulegało procesowi 

stopniowego zmniejszenia dzietności rodzin wiejskich. Liczebność ludności 

w wieku poprodukcyjnym utrzymywała się na zbliżonym poziomie.  

Obszary wiejskie stanowią tereny dające pracę rolnikom, ale mieszkańcy 

wsi odnajdują się w coraz większym stopniu w zawodach pozarolniczych. Za-

tem zjawisko wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, w świetle badań 

znajduje pełne odzwierciedlenie. Dokonana analiza porównawcza warunków 

życia mieszkańców wsi, w oparciu o wybrane dane infrastruktury technicznej 

wskazują, że osiągnięto zadowalający poziom wyposażenia mieszkań w wodę, 

centralne ogrzewanie, istnieją natomiast istotne różnice pomiędzy dostępem do 

gazu z sieci. W tym zakresie postęp był niewystarczający, a różnica miedzy wo-

jewództwami duża. Stopniowo poprawiał się dostęp do sieci kanalizacyjnej, ale 

prawie 25% ludności miało możliwość korzystania z tych udogodnień.  

Głosińska E., Poziom i warunki życia ludności na terenach wiejskich na przykładzie wsi 

Kowalów, UAM, Poznań 2010.  
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cław 1998. 

Mickiewicz A., Wawrzyniak B.M., Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształto-

wania obszarów wiejskich, Prace Naukowe UE nr 166, Wrocław 2011.  

Mickiewicz B., Charakterystyka podstawowych funkcji gmin w układzie regionalnym, 

Szczecin 2012. 

Obszary wiejskie, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013. 

Prus P., Wawrzyniak B.M., Zarządzanie projektami i funkcje gmin w zakresie progra-
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The article discusses the basic problems characterizing the rural areas, which are 

presented through the prism of municipalities. Comparative studies has been made be-

tween voivodships and between agricultural censuses of the years 2002–2010. Among 

the 2.173 municipalities, 597 were urban – rural. Rural areas were inhabited by 15.1 

million people, representing 39.2% of the total population of the country. In the period 

2002–2010 recorded an increase the rural population of nearly half a million people. In 

comparative studies in the aspect of demography has been found the tendency to form 

larger municipalities (over 10 thousand. Residents) that were built mainly in the munic-

ipalities of the urban-rural and suburban areas. Characteristics of the rural population 

according to economic groups shows that in production age were 63.1% of people, in 

pre – production age –21.5% and post-working age 15.4% of people. 

Translated by Bartosz Mickiewicz 

 



 

 

undusze Unii Europejskiej to środki finansowe przeznaczane i wykorzy-

stywane w celu wspierania i restrukturyzacji gospodarek krajów członkow-

skich. Polska od wielu lat korzysta z funduszy unijnych, m.in. Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Fun-

duszu Spójności. 

Finansowe środki z Unii Europejskiej na infrastrukturę i wsparcie przed-

siębiorstw przyczyniają się do ożywienia aktywności inwestycyjnej. Dzięki 

wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego wiele osób zdobyło i zdoby-

wa dodatkowe kwalifikacje, zakładają działalności gospodarcze, które wpływa-

ją na rozwój gospodarczy regionu. To właśnie te środki powinny być wykorzy-

stane do budowania nowych miejsc pracy, ale chodzi tu głównie o trwałe miej-

sca pracy, bowiem wiele nowopowstałych firm kończy swoją działalność już po 

roku bycia na rynku.  

Na przykładzie gminy Chojna, położonej w województwie zachodniopo-

morskiego autorki przedstawiły inwestycje powstałe dzięki dofinansowaniu 

z funduszy unijnych. Wiele inwestycji przyczyniło się do poprawy rozwoju re-

gionu, m.in. nastąpiło polepszenie kulturalnej współpracy transgranicznej, przy-

stąpiono do rewitalizacji dworców kolejowych, powstały trasy rowerowe. Sfi-
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nansowano zakup autobusów szynowych dla Szczecina, dzięki czemu nastąpiła 

poprawa infrastruktury kolejowej.  

Województwo zachodniopomorskie należy do tych regionów, które wyko-

rzystały także unijne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2007–2013, na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na różni-

cowanie w kierunku działalności nierolniczej, na odtwarzanie potencjału pro-

dukcji leśnej, czy też odnowę i rozwój wsi.  

 

Podstawą do przygotowania dokumentów krajowych dotyczących dofi-

nansowania działań z funduszy europejskich były wytyczne Wspólnoty na lata 

2007–2013, a obecnie rozpoczęliśmy okres nowej perspektywy finansowej na 

lata 2014–2020.  

W Strategicznych Wytycznych Wspólnoty zawarto trzy priorytety polityki 

spójności, które obowiązywały na lata 2007–2013
1
: 

1. Poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast dzięki po-

prawie dostępności, zapewnieniu odpowiedniej jakości i poziomu usług, 

oraz zachowaniu ich potencjału środowiskowego.  

2. Wsparcie innowacyjności, przedsiębiorczości i wzrostu gospodarki opartej 

na wiedzy przez wspieranie zdolności w obszarze badań i innowacyjności, 

łącznie z nowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi. 

3. Tworzenie większej liczby, lepszych miejsc pracy przez zachęcanie większej 

liczby osób do podjęcia zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodar-

czej, poprawę adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz zwięk-

szenie inwestycji w kapitał ludzki
2
. 

W 2006 roku został opublikowany pakiet pięciu rozporządzeń, które doty-

czyły Polityki Spójności na lata 2007–2013. W skład tego pakietu weszły: 

- Rozporządzenie ogólne – Rozporządzenie Rady WE nr 1083/2006, 

- Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego – Rozpo-

rządzenie WE nr 1080/2006, 

                                                           
 1  Decyzja ws. Strategicznych Wytycznych Wspólnoty została przyjęta przez Radę UE 

6 października 2006 r. oraz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21 paź-

dziernika 2006 r. Przyjęcie dokumentu otworzyło drogę do oficjalnego rozpoczęcia rozmów 

z Komisją ws. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. 

 2  A. Szamańska, Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwać fundusze 

unijne 2007–2013, Wydawnictwo PLACED, Warszawa 2008. 
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- Rozporządzenie o Europejskim Funduszu Społecznym – Rozporządzenie 

WE z 1080/2006, 

- Rozporządzenie o Funduszu Spójności – Rozporządzenie Rady WE nr 

1084/2006, 

- Rozporządzenie o europejskich ugrupowaniach współpracy terytorialnej 

(EUWT). 

Załącznikiem do wniosków o dofinansowanie (finansowanie) są plany lub 

biznes plany. Powinny znajdować się co najmniej trzy z pięciu wymienionych: 

Plan Rozwoju Lokalnego, Plan Odnowy wsi, Plan Gospodarki Odpadami, Plan 

Ochrony Środowiska, Plan Rewitalizacji.  

Obecnie bardzo dużo uwagi skupia się na programach Innowacyjnej Go-

spodarki. Jeśli chodzi o wsparcie gmin województwa zachodniopomorskiego, to 

warto pamiętać, że wytwarzane produkty czy też świadczone usługi powstałe 

w wyniku realizacji inwestycji nie mogą być znane i stosowane w świecie nie 

dłużej niż trzy lata.  

Oprócz aktywności podmiotów lokalnych, efekty prorozwojowe funduszy, 

zależą również od przyjętych kierunków polityki regionalnej
3
. Polityka regio-

nalna zajmuje istotne miejsce w ogólnej polityce ekonomicznej. Jest to wyni-

kiem:  

- przyspieszonego, w odniesieniu do drugiej rewolucji naukowo-technicznej, 

rozwoju gospodarczego wielu krajów pociągającego za sobą określone 

zmiany w terytorialnym podziale pracy, rozmieszczeniu ludności, systemach 

osadniczych, rozmieszczeniu infrastruktury, itp., 

- rozwoju masowej komunikacji i powiększającej się ruchliwości ludności 

powodującej upowszechnianie się wiedzy o różnicach w poziomie zagospo-

darowania oraz zamożności krajów i regionów, a w wyniku czego narastanie 

dążeń do zmniejszania występujących nierówności,  

- zwiększania się zagrożenia środowiska naturalnego, szczególnie na obsza-

rach skoncentrowania działalności gospodarczej, co wymaga wprowadzenia 

wobec niej określonych ograniczeń,  

- tendencji integracyjnych w świecie, stwarzających potrzebę rozwiązywania 

różnych problemów społeczno-gospodarczych przez współdziałanie wielu 

krajów
4
. 

                                                           
 3  Z. Silski, Elementy ekonomiki i polityki regionalnej, Wydawnictwo Politechniki Koszaliń-

skiej, Koszalin 2000, s. 34. 

 4  B. Winiarski, F. Winiarska, Polityka regionalna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Winiar-

ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 279. 
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Środki w budżecie Unii Europejskiej pochodzą z trzech źródeł:  

1. Z ceł pobieranych od towarów importowanych z państw, które nie są człon-

kami UE, (są to tzw. tradycyjne zasoby własne Unii). 

2. Z dochodów z VAT (czyli podatku od wartości dodanej), jest to określony 

procent, który dane państwo ma zapłacić Unii, od środków pochodzących 

z podatków VAT). 

3. Ze środków uzależnionych od dochodu narodowego każdego z państw 

członkowskich, (każde państwo płaci 0,73% swojego Produktu Narodowego 

Brutto do budżetu Unii. Jest to obecnie największe źródło środków finanso-

wych UE. 

Oprócz wymienionych, istnieją również inne, mniej znaczące źródła: po-

datki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w UE, składki wpłacane 

przez państwa spoza Unii do niektórych programów unijnych oraz kary finan-

sowe nakładane na przedsiębiorstwa za łamanie prawa konkurencji i innych 

przepisów. Duża część przychodów do budżetu uzależniona jest od poziomu 

gospodarczego kraju członkowskiego. Państwa bogatsze wpłacają większą su-

mę do budżetu unii niż kraje biedniejsze, a mimo to nie otrzymują więcej dota-

cji unijnych. Polska jest przykładem kraju, który mniej przekazał pieniędzy do 

budżetu unii, a w dotacjach otrzymał o wiele więcej.  

Z budżetu Unii Europejskiej najwięcej funduszy przeznaczono na konku-

rencyjność i spójność (44,2%). Na rolnictwo, ochronę środowiska i rybactwo 

przeznaczono 43%. Na finansowanie Unii Europejskiej na arenie międzynaro-

dowej przekazano 5,7%, natomiast 5,9% to koszty zatrudnienia personelu 

i utrzymanie budynków wszystkich instytucji UE. Niestety, najmniej środków 

przeznaczono na kulturę, walkę z terroryzmem, nielegalną imigrację, w ramach 

kategorii wydatków „Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedli-

wość”
5
.  

Lata 2007–2013, przebiegały pod hasłem „Inwestycje w kapitał ludzki” 

jest to czas siedmioletniego programowania EFS. Środki z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego przyznawane są według sześciu priorytetów: 

- poprawa jakości kapitału ludzkiego (34% wszystkich środków), 

- poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga (30%), 

- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i firm, przedsiębiorstw 

i przedsiębiorców (18%), 

                                                           
 5  M. Szuman, Fundusze unijne od podstaw, przewodnik metodyczny (2007–2013), Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2010.  
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- poprawa integracji społecznej osób mniej uprzywilejowanych (14%), 

- wzmocnienie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regional-

nym i lokalnym (3%), 

- mobilizacja na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji (1%). 

 

Województwo zachodniopomorskie należy do tych regionów, które wyko-

rzystały unijne środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007–2013, na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej, na odtwarzanie potencjału produkcji le-

śnej, czy też odnowę i rozwój wsi.  

Według stanu na koniec 2012 roku
6
, w województwie zachodniopomor-

skim zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę 18,5 mld zł, w tym 8,2 mld zł 

stanowią środki UE. Umowy o najwyższej wartości zawarto w Programie Infra-

struktura i Środowisko. Najwyższą wartość umów odnotowano w obszarze 

Energia (5,8 mld zł, dofinansowanie z UE to blisko 1,1 mld zł). W obszarze 

Transport zainwestowano 3,7 mld zł, w tym 2,3 mld zł ze środków wspólnoto-

wych. Najwięcej środków z Programu Kapitał Ludzki skierowano na zatrudnie-

nie – 0,5 mld zł ogółem, większość, tj. 0,45 mld zł pochodziła ze środków euro-

pejskich. 

Przykładowe efekty projektów współfinansowanych z funduszy UE: 

- 157 km nowych lub przebudowanych dróg, 

- 565 km wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej, 

- 189 km wybudowanych lub przebudowanych linii kolejowych, 

- ok. 1 tys. nowych miejsc pracy, 

- 250 gospodarstw domowych otrzymało dofinansowanie dostępu do Interne-

tu, 

- 38 wybudowanych lub przebudowanych oczyszczalni ścieków, 

- 62 wybudowane lub przebudowane obiekty turystyczne i rekreacyjne, 

- 19 zakupionych ambulansów ratowniczych, 

- 19 wspartych instytucji ochrony zdrowia, 

                                                           
 6  Wykorzystanie Funduszy Europejskich w Zachodniopomorskiem, Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, Informacja prasowa z dnia 29 listopada 2012 r.  
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- 49 wybudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury szkół 

i szkół wyższych. 

W tabelach 1, 2 ujęto obszary, w których podpisano najwięcej umów. 

Tabela 1 

Wydatki w zatwierdzonych wnioskach z Regionalnego Programu Operacyjnego  

Dofinansowane 

obszary 

Liczba 

umów 

Wydatki 

ogółem 
Dofinansowanie UE 

Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje, przedsiębiorczość  

920 >1,8 mld zł  873 mln zł 

Transport  128 ok. 1,4 mld zł  823 mln zł 

Inwestycje w infrastrukturę spo-

łeczną  

84 > 513 mln zł  243 mln zł  

Źródło:  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, informacja prasowa (29.XI.2012). 

Przykładem dofinansowanego projektu jest Budowa Centrum Symulacyj-

nego Terminalu LNG i Symulatora Ładunkowego Statków do Przewozu Ła-

dunków Ciekłych w Akademii Morskiej w Szczecinie. Przy koszcie całkowitym 

inwestycji 6 mln zł, połowę dofinansowano ze środków UE.  

Tabela 2 

Wydatki w zatwierdzonych wnioskach z Programu „Infrastruktura i Środowisko” 

(w mld zł) 

Dofinansowane 

obszary 

Liczba 

umów 

Wydatki 

ogółem 
Dofinansowanie UE 

Środowisko  54 2,7  1,2  

Energetyka  28  5,7 1,0 

Transport  21 2,4 1,5 

Źródło:  jak w tab. 1  

Przykładem projektu jest Gazociąg Szczecin-Gdańsk. Celem projektu jest 

budowa gazociągu o średnicy 700 mm i długości 265 km, który zlokalizowany 

jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Inwesty-

cja realizowana jest w czterech etapach. 

Od początku realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka zawarto 264 

umowy, na łączną kwotę prawie 333 mln zł. Przykładem projektu jest Utworze-

nie Centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośli-

wych, którego zadaniem, jest m.in. prowadzenie genetycznych badań nauko-
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wych. Z całkowitego kosztu inwestycji ponad 7,5 mln zł, dofinansowanie z UE 

wyniosło blisko 4 mln zł.  

Na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie zachodniopo-

morskim przeznaczono blisko 1,6 mld zł. Przykładem projektu jest Paszport do 

Przedsiębiorczości 2010, którego beneficjentem jest Zachodniopomorska Agen-

cja Rozwoju Regionalnego SA. Wartość projektu 2,4 mln zł, a jego celem było 

udzielenie wsparcia mieszkańcom województwa (głownie osobom >45 roku 

życia, mieszkańcom gmin wiejskich i wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys.), 

które zamierzały uruchomić własną działalność gospodarczą poprzez szkolenia 

i doradztwo oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności. Warto tu dodać, 

że dzięki realizacji projektu utworzono 36 nowych firm.  

Wspólny budżet Programu Współpracy Transgranicznej Polska (woje-

wództwo zachodniopomorskie) – Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenbu- 

rgia 2007–2013, wyniósł ok. 156 mln euro. Przykładem projektu jest Teleme-

dycyna w Euroregionie Pomerania – sieć Pomerania. W projekcie, którego war-

tość wyniosła ok. 13 mln euro (dofinansowanie 11 mln euro) uczestniczyło 21 

szpitali niemieckich i 11 polskich oraz dwie uczelnie szczecińskie: Pomorski 

Uniwersytet Medyczny i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 

Dzięki projektowi zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny i oprogramowa-

nie umożliwiające konsultacje polskich i niemieckich lekarzy specjalistów przez 

Internet.  

Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku 

poprzez wspólne działania zwiększające konkurencyjność położonych tam re-

gionów było głównym celem Programu Współpracy Transgranicznej Połu-

dniowy Bałtyk. Całkowity budżet na ten program wynosi 61 mln euro z UE. 

Wiele atrakcji i elementów zagospodarowania turystycznego i rekreacyj-

nego na obszarach wiejskich powstało dzięki dofinansowaniu ze środków unij-

nych. Środki pozyskane przez rolników (np. na turystykę wiejską) w ramach 

Działania 2.4 Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa 

w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodu 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004–2006” w zna-

czący sposób przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości, a także dywersyfi-
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kacji gospodarstw. Udzielanie wsparcia przyczyniło się między innymi do roz-

woju gospodarstw agroturystycznych
7
.  

Jeśli chodzi o poprawę atrakcyjności turystycznej województwa zachod-

niopomorskiego, to duży wpływ będzie miała realizacja projektu „Budowa in-

frastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Że-

glarskiego”
8
. 

W praktyce stosuje się trzy sposoby korzystania przez turystykę z fundu-

szy strukturalnych: 

- bezpośrednie inwestowanie w projekty związane z turystyką (hotele, centra 

konferencyjne i kongresowe, przystanie żeglarskie, wyciągi narciarskie), 

- inwestowanie w infrastrukturę związaną z sektorem turystycznym (transport 

i komunikacja czy ochrona środowiska),  

- inwestowanie w projekty podnoszące wartość kulturalnego i historycznego 

dziedzictwa regionów mniej rozwiniętych, co zwiększa ich atrakcyjność
9
.  

Turystyka od wielu lat jest dominującą dziedziną gospodarki w wojewódz-

twie zachodniopomorskim i jej rozwój ma dla regionu duże znaczenie
10

. W ra-

mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomor-

skiego na lata 2007–2013 przeznaczono środki na inwestycje w infrastrukturę 

turystyczną. Oś priorytetowa Turystyka, kultura i rewitalizacja odnosiła się do 

projektów, których zadania przyczyniły się do: 

- dywersyfikacji oferty turystycznej oraz poprawy jej jakości,  

- intensyfikacji roli turystyki jako czynnika mającego duż wpływ na rozwój 

społeczno-gospodarczy regionu.  

Do działań priorytetowych zaliczono: 

- budowę pól golfowych, uzdrowisk, wodnych szlaków turystycznych,  

- budowę sieci informacji turystycznej i kulturalnej, działającej w oparciu 

o zintegrowany system informacyjny, który funkcjonuje w całym wojewódz-

twie,  

                                                           
 7  A. Sammel, M. Prochorowicz, Wykorzystanie środków unijnych na potrzeby turystyki wiej-

skiej w województwie zachodniopomorskim w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004–2006”, Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783 „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, Szczecin 2013, s. 150–

151. 

 8  Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Sejmik Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 51. 

 9  J. Walasek, Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lu-

blinie, Lublin 2009, s. 59–60. 

 10  Strategia Rozwoju…, s. 81. 
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- utworzenie i rozwój systemu promocji turystycznej i kulturalnej w regionie, 

działającego w kraju i poza krajem
11

. 

 

Na przykładzie wybranej gminy województwa zachodniopomorskiego au-

torki przedstawiły inwestycje powstałe dzięki dofinansowaniu z funduszy unij-

nych. 

Chojna jest miastem położonym w północno-zachodniej Polsce, w woj. 

zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim. Gmina graniczy z Niemcami, 

a jej niemiecka nazwa to Königsberg in der Neumark. Nazwa miasta zmieniana 

była kilkakrotnie, dopiero 7 maja 1946 roku rozporządzeniem rządowym zmie-

niono nazwę na Chojna, która to obowiązuje do dziś. Ludność gminy to ponad 

14 tysięcy mieszkańców, z czego: w wieku przedprodukcyjnym – 4058, w wie-

ku produkcyjnym – 8349, w wieku poprodukcyjnym 1684 osoby. Grunty będą-

ce własnością gminy stanowią 1363 hektary, a grunty skarbu państwa 25530 ha. 

Gmina Chojna posiada dogodne połączenia drogowe, kolejowe i samochodowe. 

Funkcjonują przejścia graniczne z Niemcami w Krajniku Dolnym w odległości 

13 km od Chojny (towarowo-osobowe) i w Osinowie Dolnym przejście osobo-

we w odległości 28 km od Chojny (gmina Cedynia)
12

. 

Gmina Chojna w latach 2007–2013 wystąpiła o przyznanie funduszy euro-

pejskich na dofinansowanie różnych działań, które zostały zrealizowane w la-

tach 2009–2011. Z 14 projektów sześć zostało zrealizowanych, jeden został 

odłożony, dwa odrzucone, jeden zatwierdzony do realizacji i cztery realizowane 

do końca 2013 r.  

Wojna przyniosła wielkie szkody, a nie wszystkie zostały w porę usunięte. 

Gotycki ratusz, który został zrównany z ziemią, odbudowano dopiero po roku 

1977. Podobnie jak klasztor, który wybudowano praktycznie od podstaw. Dzię-

ki funduszom unijnym odrestaurowano, wyremontowano wiele obiektów histo-

rycznych, które dzisiaj znajdują się na szlakach turystycznych.  

                                                           
 11  Za: G. Wolska, A. Łopacińska, D. Kielek, Infrastruktura turystyczna w ramach regionalne-

go programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007–2013, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 783 „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 2, Szcze-

cin 2013, s. 45–46. 

 12  www.chojna.pl. 
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Od 1994 roku trwa odbudowa Kościoła Mariackiego, prace są realizowane 

w ramach projektu europejskiego dotyczącego polsko-niemieckiej współpracy 

historycznej. W 1997 r. świątynię pokryto dachem, a w 2003 roku na wieżę po-

wrócił neogotycki hełm wzorowany na XIX-wiecznym oryginale. W ten sposób 

do panoramy miasta powróciły dwa charakterystyczne punkty orientacyjne. Ra-

tusz i Kościół Mariacki są dziełami sławnego architekta epoki gotyku Heinricha 

Brunsberga. Kościół Mariacki jest potocznie nazywany przez mieszkańców 

gminy „katedrą” i jest wizytówką miasta, a jego wieża ma po przebudowie 

102,5 m wysokości.  

Innym przykładem może być projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wyklu-

czeniu cyfrowemu w gminie Chojna”. Całkowity koszt inwestycji 3 564 240,70 

PLN, dofinansowanie 3 545 944,45 PLN, ponieważ projekt realizowany w la-

tach 2010–2015 pozostałe finanse będą wprowadzone z budżetu gminy do 

2015 r. Podstawowym celem wdrażania projektu było dostarczenie sygnału in-

ternetowego do zagrożonych wykluczeniem cyfrowych 75 gospodarstw domo-

wych w Chojnie, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 21 świetlic wiej-

skich i środowiskowych. 

Z realizacji projektu mogły skorzystać osoby dorosłe zagrożone wyklu-

czeniem cyfrowym, dzieci w wieku szkolnym, osoby niepełnosprawne. W wy-

niku realizacji projektu wszystkim stworzy się możliwość nauki poprzez  

E-learning, a także komunikowania się, korzystania z usług drogą online.  

„Pewnym krokiem przekraczam próg mojej szkoły”, to kolejny przykład 

projektu unijnego. Jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego w ramach programu operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”. Wy-

kazano tu konieczność poszerzenia programu indywidualnych zajęć dla 

uczniów, którzy posiadają słabo wykształcone funkcje: słuchową, wzrokową, 

zaburzenia lateralizacji oraz niską sprawność manualno-graficzną, u 30% 

uczniów stwierdzono także różnego stopnia wady wymowy. Stan taki utrudnia 

komunikację werbalną oraz naukę czytania przez uczniów. 

Kolejny projekt realizowany w gminie Chojna, dotyczył świetlic wiejskich 

i ich zagospodarowania – nosił nazwę „Świetlice wiejskie w Zatoni Dolnej 

i Mętnie”. Obejmował „Remont i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Zatoń Dolna oraz wymianę pokrycia dachowego na budynku 

świetlicy wiejskiej w Mętnie” zrealizowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Oś 3. Jakość życia na obszarach wiej-

skich i różnicowanie gospodarki wiejskiej; Odnowa i rozwój wsi. 
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W ramach projektu „Zakup pojemników do segregacji odpadów dla wsi 

w gminie Chojna” zgodnie z działaniem „Podstawowe usługi dla gospodarki 

i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013, Gmina Chojna nabyła 17 sztuk pojemników do segregacji odpa-

dów. Całkowita wartość projektu wyniosła 19000,00 zł, w tym wkład własny 

Gminy Chojna 11 585,00 zł. 

Oprócz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dodatkowymi in-

strumentami finansowymi w Unii Europejskiej są Inicjatywy Wspólnotowe. Są 

to programy bezzwrotnej pomocy dla określonych środowisk i grup społecz-

nych państw członkowskich. W latach 2000–2006 funkcjonowały cztery tego 

typu Inicjatywy: EQUAL, INTERREG III, LEADER+ i URBAN.  

Wśród wielu projektów można wyróżnić również:  

- Festyn Rekreacyjny – Aktywnie i Twórczo – Chojna 2012, 

- Transgraniczny Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów – Chojna 

2012, 

- Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie, 

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna, 

- Transgraniczna Sieć Niemiecko-Polskich Placówek Kształcenia i Spotkań, 

- Świetlice wiejskie w Zatoni Dolnej i Mętnie, 

- Budowa kanalizacji w Grzybnie, 

- Remonty świetlic wiejskich w 2012, 

- Kanalizacja sanitarna Kaliska-Godków-Godków Osiedle, 

- Pojemniki do segregacji odpadów, 

- Skuteczny Samorząd.  

Korzystnym atutem dla rozwoju gminy o powierzchni 33 289 ha jest bli-

skie położenie dwóch przejść granicznych: w Krajniku Dolnym 12 km od mia-

sta oraz w Osinowie Dolnym (gm. Cedynia) 28 km od Chojny. Największe 

możliwości inwestycyjne to 510,7 ha terenów przejętych od Wojsk Federacji 

Rosyjskiej (dawne lotnisko), które w znacznej części są zabudowane i posiadają 

własną bocznicę kolejową.  

Nie ulega wątpliwości, że korzystanie ze środków finansowych w ramach 

Sektorowych Programów Operacyjnych przyczyniło się do rozwoju wojewódz-

twa, w tym obszarów wiejskich. Jednak wydaje się, że można także upatrywać 
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przyczyn zbyt małego w stosunku do innych regionów, wykorzystania środków 

finansowych UE. Należałoby wówczas wspomnieć o przyczynach, które leżą po 

stronie samych beneficjentów. Przedsiębiorcy nie zawsze są dobrze przygoto-

wani merytorycznie, niezbyt poprawnie wypełnione wnioski o dofinansowanie, 

niewykorzystanie doradztwa (SPO Pomoc Techniczna), czasem brak znajomo-

ści języka (dotyczy projektów transgranicznych), ale także po stronie urzędów 

zbyt rygorystyczne kontrolowanie części formalnej wniosku, czy brak stabilno-

ści przepisów prawnych.  

Dzięki funduszom unijnym gminy województwa zachodniopomorskiego 

są lepiej zagospodarowane, czego przykładem jest gmina Chojna.  

Warto pamiętać, że dzięki pomocy z Sektorowego Programu Operacyjne-

go „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój ob-

szarów wiejskich 2004–2006” samorządy odpowiadały za realizację trzech za-

dań: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Go-

spodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” oraz „Scalanie gruntów”
13

.  

Zbliża się nowy okres finansowania inwestycji i działań w latach 2014–

2020. Nowy okres programowania i efektywne wykorzystanie finansów przy-

czyni się wdrażania kolejnych projektów, a przy tym wpłynie na polepszenie 

jakości życia mieszkańców wielu gmin.  

Działania samorządowe w ramach Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007–2013 – województwo zachodniopomorskie, Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin październik 2009. 

Sammel A., Prochorowicz M., Wykorzystanie środków unijnych na potrzeby turystyki 

wiejskiej w województwie zachodniopomorskim w ramach SPO „Restrukturyzacja 

i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 

2004–2006”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783, „Ekono-

miczne Problemy Turystyki”, Szczecin 2013.  

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010. 

Szuman M., Fundusze unijne od podstaw, przewodnik metodyczny (2007–2013), Wyż-

sza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2010.  

                                                           
 13  Działania samorządowe w ramach Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–

2013 – województwo zachodniopomorskie, Wydawnictwo Urząd Marszałkowski Województwa 

Zachodniopomorskiego, Szczecin październik 2009, s. 5 i n. 
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Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza 

w Lublinie, Lublin 2009. 

Winiarski B., Winiarska F., Polityka regionalna, w: Polityka gospodarcza, red. B. Wi-

niarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Wolska G., Łopacińska A., Kielek D., Infrastruktura turystyczna w ramach regionalne-

go programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007–

2013, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 783, „Ekonomiczne 

Problemy Turystyki” nr 2, Szczecin 2013. 

Zestawienie projektów w ramach Funduszy Europejskich 2007–2013 r. – gmina Chojna 

(Wydział Funduszy Zewnętrznych i Organizacji Pozarządowych). 

www.chojna.pl/. 

www.wzp.pl/. 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

The funds of the European Union are financial means allocated and used to the 

purpose of supporting and the restructuring of economies of member states. Poland is 

receiving the European Social Fund, the European Regional Development Fund and the 

Cohesion Fund. 

On the example of chosen communes of the West Pomeranian Voivodeship 

(Chojna, Suchań) authors described investments incurred thanks to funding partially 

from EU funds. Many investments contributed to the improvement in the development 

of the region, among others improving the cultural cross-border cooperation took place, 

they set about to the revitalization of railway stations, bicycle routes came into exist-

ence. 

West Pomeranian Voivodeship belongs to those regions that have made use of the 

EU financial resources from the rural development programme for years 2007–2013, for 

the creation and development of micro-enterprises, into non-agricultural activities. 

Translated by Jacek Prochorowicz 

 



 

 

 

 

 



 

 

ażde miasto, w zależności od struktury funkcji i poziomu rozwoju gospo-

darczego, dysponuje mniej lub bardziej rozwiniętym układem podmioto-

wym. Istnieje określona zależność pomiędzy wielkością miasta a liczbą i różno-

rodnością podmiotów działających w jego granicach administracyjnych. Lecz 

od liczby podmiotów działających ważniejsza jest ich „siła ekonomiczna”, dy-

namizująca procesy gospodarcze w mieście
1
. Lokalny rozwój ekonomiczny 

można określić jako proces obejmujący tworzenie instytucji, rozwijanie alterna-

tywnych gałęzi działalności, wpływanie na przedsiębiorców w celu poprawy ja-

kości produktów, pomoc w rozpoznawaniu nowych rynków, transfer wiedzy, 

wspomaganie nowych firm itp
.2
. W mieście można zidentyfikować rynki lokal-

ne o różnorodnej ofercie podażowej dóbr, towarów, usług, pracy, kapitału, in-

formacji, podlegające mechanizmom rynkowym, zasadom konkurencji oraz 

                                                           
 1  R. Broszkiewicz, Podstawy gospodarki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 48. 

 2  Por. E.J. Brakley, Planning Local Economic Development, Theory and Practice, SAGE 

Publication, Newbury Park, London 1989, s. 41–44. 
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procesom sterowania, czyli częściowej ingerencji władz samorządowych. Jed-

nak obszar miasta jest rozmytą granicą rynków lokalnych, gdyż zazwyczaj ich 

zasięg wykracza poza terytorium administracyjne. 

Celem pracy jest prezentacja zastosowania stochastycznego modelu poten-

cjału rynkowego Lakshmanana i Hansena dla analizy rozkładu decyzji zakupo-

wych dotyczących artykułów spożywczych. Struktura modelu wymagała zasto-

sowania zbioru danych, w szczególności dotyczących: powierzchni sprzedaż-

nych analizowanych marketów, odległości od centrów geometrycznych dzielnic 

do poszczególnych marketów („odległości miejskie”) oraz przeciętne wydatki 

per capita na artykuły spożywcze. Źródłem danych były odpowiednio: pomiar 

własny, uwiarygodniony informacją od kierownictwa centrów handlowych, 

analiza map i planów miasta oraz „Rocznik Statystyczny Województwa Za-

chodniopomorskiego 2012”. W części empirycznej „czysty” model skorygowa-

no o realne uwarunkowania rynkowe, jak koncentrację konkurencyjną 

w otoczeniu marketów oraz wpływ zróżnicowania cenowego koszyka kon-

sumpcji artykułów podstawowych.  

Autor uważa, że rozwój rynków lokalnych jest uzależniony od zaangażo-

wania władz samorządowych, szczególnie poprzez realizację racjonalnych poli-

tyk gospodarczo-społecznych i zarządzanie strategiczne. Wymaga to zarówno 

od władz, jak i menedżerów, znajomości gry rynkowej i gruntownej wiedzy na 

temat reguł ekonomicznych, występujących we współczesnych miastach. 

 

Przez działalność gospodarczą w mieście należy rozumieć całokształt 

przedsięwzięć produkcyjnych, usługowych i obsługi na rzecz klientów we-

wnętrznych (mieszkańców i firmy lokalne) i klientów zewnętrznych – przyby-

wających w różnych celach. Wykonywane są przez podmioty gospodarcze zlo-

kalizowane na obszarze miasta lub w jego otoczeniu. 

Podstawowymi czynnikami miastotwórczymi, mającymi wpływ na rozwój 

działalności gospodarczej są: 

a) czynnik społeczny – przedsiębiorczość indywidualna i zbiorowa mieszkań-

ców oraz tożsamość lokalna, umożliwiająca identyfikację tej społeczności 

z celami i kierunkami rozwoju miasta; 

b) czynnik produkcyjny – lokalizacja przemysłu, budownictwa, transportu oraz 

usług; 
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c) czynnik inwestycji infrastrukturalnych – zainwestowanie w infrastrukturę 

gospodarczą i społeczną; 

d) czynnik historyczny – kontynuacja procesów rozwojowych z uwzględnie-

niem lokalnych tradycji; 

e) czynnik przestrzenny – położenie względem otoczenia, waloryzacja klima-

tyczno-krajobrazowa, sąsiedztwo zasobów bogactw naturalnych i ich eks-

ploatacja, dostępność do rynków zaopatrzenia i zbytu oraz rynków siły robo-

czej; 

f) czynnik przestrzenny – rezerwy terenów miejskich umożliwiające rozsze-

rzenie obszarów zainwestowania w rozwojowe dziedziny miasta; 

g) czynnik medialny – dostępność do źródeł zasilania w wodę, energię elek-

tryczną, gazową, cieplną i paliwową; 

h) czynnik aglomeracji – siła oddziaływania potencjału lub grawitacji w strefie 

wpływu innych miast
3
. 

Z obserwacji procesów rozwoju gospodarczego miast wynika, że decydu-

jący wpływ odgrywają czynniki rynkowe, które kształtują układy zależności 

pomiędzy: 

- siłą ekonomiczną miasta a promieniem zasięgu jego oddziaływania na strefy 

obszarów przyległych, 

- poziomem uprzemysłowienia a wzrostem liczby ludności miejskiej, pozio-

mem jej kwalifikacji zawodowych, stylem życia itp., 

- rozwojem aglomeracji miejsko-przemysłowych a procesami tzw. „eksplozji” 

miast satelitarnych i procesami aktywnej urbanizacji w pozostałych strefach 

wpływu miasta,  

- wielkością miasta a poziomem inwestycji infrastrukturalnych
4
. 

W działalności gospodarczej miast istotną rolę odgrywają podmioty funk-

cjonujące na ich obszarze. Układ sektorowy klasyfikuje się według trzech grup: 

sektora przemysłowego, sektora usług i sektora obsługi miasta. Oddziaływanie 

tych sektorów na gospodarkę miasta jest dynamiczne. Sektor produkcyjny 

i usługowy stanowią o korzyściach dla gospodarki miejskiej, szczególnie 

w dziedzinach: 

a) zasilania systemu budżetowego w tytułu lokalnych podatków i opłat; 

                                                           
 3  B. Jałowiecki, Społeczne procesy rozwoju miasta, Śląski Instytut Naukowy, Katowice 1976, 

s. 44. 

 4  K. Puchalski, Atrakcyjność społeczno-gospodarcza jako czynnik rozwoju miasta (na przy-

kładzie miast regionu Warszawy), Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, z. 2, Warszawa 1987, 

s. 22. 
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b) popycie na siłę roboczą, powodując zmniejszenie bezrobocia; 

c) partycypacji w kosztach inwestycji wspólnych i towarzyszących, związa-

nych z obsługą miasta, np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne; 

d) stymulacji efektów podażowych i popytowych na rynkach lokalnych. 

W gospodarce miast ważną rolę odgrywają również elementy miejskiej 

przestrzeni ekonomicznej, zwłaszcza ich wartość rynkowa, na którą wpływają 

następujące czynniki: 

- poziom zainwestowania infrastrukturalnego ( tzw. przestrzeń uzbrojona), 

- lokalizacja względem centrum miasta lub dużych osiedli, 

- waloryzacja obszarów objętych ochroną środowiska przyrodniczego. 

Wartość tą kształtują ponadto takie czynniki, jak ceny urzędowe i ceny 

rynkowe terenów miejskich.  

 

Typologię bardziej popularnych rynków lokalnych przedstawia tabela 1. 

Nawet tak uproszczony zbiór rynków pozwala sformułować prawdopodobne re-

lacje i korzyści z ich lokalizacji dla miasta. Wśród korzyści można wymienić: 

a) tworzenie miejsc pracy przez te rynki: im bardziej są rozwinięte, tym wyka-

zują większą chłonność lokalnych zasobów pracy ludzkiej; 

b) wartość obrotów kapitałowych na rynkach lokalnych jest przedmiotem opo-

datkowania i stanowi stałe źródło dochodów budżetowych miasta; 

c) aktywność rynku kapitałowego zasila system pozostałych rynków w kapitał 

kredytowy, inwestycyjny i obrotowy. 

W konkretnych analizach rynków lokalnych należy uwzględniać skalę 

wielkości miasta i struktury tzw. rynków specyficznych, np. w miastach porto-

wych, w miastach o międzynarodowych funkcjach handlowych, miastach o pre-

ferencjach turystyczno-uzdrowiskowych. Obszarem rynków lokalnych jest 

przestrzeń oddziaływania sił ekonomicznych, z których jedne działają na rzecz 

koncentracji, inne na rzecz rozproszenia. Pierwsza grupa obejmuje korzyści 

specjalizacji i korzyści wynikające z ekonomii skali, druga korzyści z obniżania 

kosztów przewozowych i dywersyfikacji
5
. 

                                                           
 5  W. Isard, Metody analizy regionalnej, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1965, s. 115. 
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Tabela 1 

Typologia i cechy rynków lokalnych w mieście 

Rodzaj rynku Cechy rynku Odległość 

1. Towarów spożywczych 

a) hurtowy 

b) detaliczny 

2. Towarów przemysłowych 

a) hurtowy 

b) detaliczny 

3. Pracy 

4. Kapitału 

5. Usług komunalnych 

6. Usług socjalno-bytowych 

7. Usług medycznych 

8. Usług motoryzacyjnych 

9. Nieruchomości 

terminy ważności konsumpcji 

 

 

krajowy i zagraniczny 

 

 

regionalny i lokalny 

krajowy, regionalny i lokalny 

regionalny i lokalny 

j.w. 

j.w. 

lokalny 

regionalny i lokalny 

umiarkowana 

międzyregionalna 

regionalna 

znaczna 

j.w. 

j.w. 

do 2 godzin 

bez znaczenia 

umiarkowana 

do 1,5 godziny 

regionalna 

lokalna 

zróżnicowana 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie R. Broszkiewicza, Podstawy…, s. 117. 

W powyższym sformułowaniu zawarta jest idea występowania relacji po-

między potencjalnym rynkiem a kosztami transportowymi, związanymi z prze-

mieszczaniem towarów, dóbr i usług z miejsc produkcji do miejsc sprzedaży. 

Istotne jest też zagadnienie występowania związków między koncentracją lud-

ności w mieście a siecią rynków lokalnych. Kompozycja tych związków nadaje 

tzw. „kształt” miasta. Według A. Loscha optymalnym kształtem obszarów go-

spodarczych jest sześciobok foremny
6
. Skala korzyści układu „plastra miodu” 

jest tym większa w procesach rynkowych, im większy jest i bardziej zaokrąglo-

ny obszar miasta. Oznacza to, że popyt jest bardziej elastyczny, im mniejsze są 

odległości przewozów. 

 

Dla uproszczenia rozważań przyjęto za T. Markowskim następujące zało-

żenia: 

a) o poziomie rozwoju gospodarczo-społecznego miasta decyduje potencjał 

rynków zlokalizowanych na jego obszarze; 

                                                           
 6  A. Losch, Gospodarka przestrzenna, PWE, Warszawa 1961, s. 77. 
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b) istnieje ścisły związek między potencjałem zlokalizowanych czynników 

rynkowych a dynamiką rozwojową miasta; 

c) poszczególne czynniki rozwoju rynków lokalnych charakteryzują się zróżni-

cowanym potencjałem kapitałowo-zasobowym i odmiennym sposobem jego 

zaangażowania w procesy rynkowe miasta; 

d) typologia rynków lokalnych miasta jest wyznaczona także potencjałem ryn-

kowym otoczenia
7
. 

Tabela 2 przedstawia klasyczne modele rynkowe dotyczące zasięgu, po-

tencjału rynkowego oraz konkurencyjności. W warunkach gospodarki rynkowej 

każde miasto charakteryzuje się znacznym stopniem otwartości, polegającej na 

przepływach podstawowych zasobów o znacznej mobilności przestrzennej.  

                                                           
 7  T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999, s. 10. 
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Spośród wymienionych w tabeli 1 modeli na uwagę zasługuje model gra-

witacyjny. Miasto dzieli się na strefy i rozpatruje wzajemne oddziaływania. 

Z rozwojem kolejnych wersji modelu grawitacji związane są prace E. Stewarda, 

W. Isarda, A. Huffa
8
.  

Problemem metodologicznym w modelu grawitacyjnym jest dobór wy-

kładnika potęgowego: teoretycznie powinien on mieć wartość 1 lub 2, lecz ba-

dania empiryczne nie potwierdzają tego, np. według K. Carolla jest równy 

w przybliżeniu 3, zaś I. Ikle uważa, że rozpiętność wykładnika wynosi od 0,689 

do 2,6. A. Hummer ustala wykładnik γ w przedziale od 1,3 do 1,8
9
. Parametry 

ά i β w modelu grawitacji ustala się przy pomocy rachunku estymacji. Według 

A. Carrothersa wykładniki te są funkcją „masy” rynkowej. 

W modelu Sterna-Tyszyńskiego uwzględnia się rozkład przestrzenno- 

-branżowy działalności firm, stosując macierzowe zestawienia obrotów według 

rynków lokalnych i produktów dla poszczególnych okresów. Zakłada się, że 

firma prowadzi sprzedaż m produktów na n rynkach. Uwzględniając dynamikę 

sprzedaży określa się następujące efekty cząstkowe zmian w obrotach firmy 

w układzie przestrzenno-branżowym, które wyrażają wpływ różnych sfer od-

działywań czynników na zmiany obrotów firmy: 

a) efekt popytowy – generowany przez warunki zewnętrzne; zawarte w nim 

oddziaływania związane z ogólną pojemnością i chłonnością rynku: dodatnia 

wartość tego efektu świadczy o korzystnej koniunkturze na danym rynku 

(efekt „ssania”), natomiast ujemna wartość jest niekorzyścią ( efekt „ciśnie-

nia”); 

b) efekt struktury przestrzennej – uwzględnia wpływ zróżnicowania rynkowego 

na obroty i czynniki preferencyjne, związane z wyborem konkretnych ryn-

ków: dodatnia wartość efektu świadczy o względnej atrakcyjności rynku; 

c) efekt struktury towarowej – uwzględnia wpływ zróżnicowania asortymento-

wego: dodatnia wartość świadczy o prawidłowej strukturze asortymentowej 

na danym rynku; 

d) efekt konkurencji – uwzględnia konkurencyjność na danym rynku: dodatnia 

wartość tego efektu świadczy o pozytywnej działalności firmy na rynku. 

W podobny sposób analizuje się efekty cząstkowe dla produktów (por. ta-

bela 2, lp. 4). 

                                                           
 8  Por. W. Isard, Metody…, Z. Chojnacki, Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w ba-

daniach przestrzenno-ekonomicznych, PAN KPZK, „Studia”, t. XIV, Warszawa 1966. 

 9  Ibidem, s. 361. 
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Zastosowanie określonych modeli grawitacji, potencjału czy konkurencyj-

ności w projektowaniu rozwoju miasta polega na tym, że ułatwiają one rozpo-

znanie relacji przestrzenno-ekonomicznych, które mogą powstawać na tle prze-

kształceń strukturalnych w przyszłości w miarę ekspansji terytorialnej miasta. 

Obok omówionych modeli osobny segment stanowią modele podażowo- 

-popytowe, które oceniają stopień otwarcia gospodarki lokalnej na procesy 

przepływów zasobów. Najbardziej znanym w tej grupie jest model Boston 

SMSA, oparty na trzech założeniach: 

a) o rozwoju miasta decydują trzy siły: popyt na produkty i usługi, lokalna 

i migracyjna siła robocza oraz kapitał wewnętrzny i zewnętrzny; 

b) popyt na produkty i usługi oraz ich podaż są głównie zależne od cen; 

c) popyt jest rozpatrywany w trzech aspektach: doskonałej elastyczności, jego 

potencjału oraz poprzez sprzężenie zwrotne jako funkcję elastyczności po-

daży
10

. 

Na bazie tego ogólnego modelu konstruowane są modele szczegółowych 

rynków lokalnych, a w szczególności dotyczące: lokalnych rynków pracy, lo-

kalne rynki kapitałowe oraz lokalne rynki produkcji i usług. Pełen przegląd tych 

modeli zawiera praca R. Broszkiewicza
11

.  

 

Udoskonaleniem modelu grawitacji jest przejście z jego postaci determini-

stycznej na postać stochastyczną. Model Huffa dotyczący lokalizacji zakupów 

ludności w miastach jest sformułowany jako szereg prawdopodobieństw wybo-

ru miejsc zakupu przez konsumentów w ramach konkurujących ze sobą centrów 

sprzedaży: 

                                                           
 10  R.F. Eugle, A. Hutchins, Series Evidence on the Reasurces of Metropolitan Growth, Papers 

1978, s. 21–23. 

 11  R. Broszkiewicz, Podstawy…, s. 116–129. 
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(1) 

Po obliczeniu wartości prawdopodobieństw dla szeregu obszarów rysuje 

się na planie miasta linie konturowe, które są graficznym obrazem zasięgu cen-

trów handlowych
12,13

. 

Model Lakshmanana i Hansena stanowi udoskonalenie modelu Huffa: zna-

jąc prawdopodobieństwo ruchu pomiędzy strefami miasta oraz liczbę konsu-

mentów w danej strefie oblicza się oczekiwaną liczbę konsumentów z rejonu 

i zaopatrujących się w centrum handlowym j.  

ijiij PCE

 
(2) 

Wyznacza się oczekiwane sumy wydatków ludności zamieszkałej w strefie 

i na zakupy w centrum j, znając całkowite wydatki tej ludności 

ijiij PVW

 
(3) 

Ponadto modyfikując równania (2) i (3) określa się jaka część konsumen-

tów i możliwych wydatków konsumpcyjnych z wszystkich stref miasta zostanie 

zlokalizowana w centrum j. 

n

i m
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d

S

CE
1

1
 

(4) 

                                                           
 12  Por. R.L. Davis, Marketing Geography with Special Reference to Retailing, Methnen & Co. 

Ltd, London 1976, s. 34–37. 

 13  E. Bielennik, J. Mikuś, Prognoza warunkowa zasięgu handlowego rynku, Badania opera-

cyjne i decyzje, 2005, nr 1, s. 5–10.  
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Wykorzystując model Laksmanana i Hansena w 2011 roku przeprowadzo-

no badania rozkładu zakupów artykułów spożywczych w Kołobrzegu. Badany 

obszar podzielono na 9 stref mieszkaniowych, obejmujących dzielnice-osiedla: 

Solne Zdroje, Śródmieście, Osiedle Europejskie, Radzikowo-Witkowice, Osie-

dle Lęborskie, Osiedle Zachodnie, Ogrody, Budzistowo i Podczele-Bagicz.  

Zakres badania dotyczył zakupów artykułów spożywczych w 14 centrach 

handlowych – supermarketów. Do obliczeń przyjęto i zastosowano następujące 

założenia:  

a) średnie odległości środków geometrycznych dzielnic od supermarketów 

(mierzone jako „odległości miejskie”); 

b) powierzchnie sprzedażne artykułów spożywczych w supermarketach; 

c) stały wykładnik potęgowy γ = 2 , oznaczające równe warunki przemieszcza-

nia się w mieście dla poszczególnych relacji „miejsce zamieszkania-

supermarket”; 

d)  przeciętne miesięczne wydatki per capita na artykuły spożywcze w Koło-

brzegu w 2011 roku na poziomie 247,86 zł
14

; 

e) wpływ lokalizacji w otoczeniu supermarketów małych sklepów spożyw-

czych; 

f) wpływ zróżnicowania cen koszyków artykułów spożywczych na decyzje za-

kupowe. 

Tabela 3 przedstawia stochastyczne oszacowanie liczby klientów z po-

szczególnych rejonów miasta dokonujących zakupów w poszczególnych su-

permarketach. 

                                                           
 14  Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2013. 
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W wyniku obliczeń modelowych otrzymano następujące ilości potencjal-

nych konsumentów produktów spożywczych z poszczególnych stref zamiesz-

kania miasta Kołobrzeg: Solne Zdroje – 3558, Śródmieście – 12677, Osiedle 

Europejskie – 2724, Radzikowo-Witkowice – 4666, Osiedle Lęborskie – 2484, 

Osiedle Zachodnie – 7156, Ogrody – 5786, Budzistowo – 1399 oraz Podczele- 

-Bagicz 1754, czyli sumarycznie 42204 osoby, co stanowi 89,65% populacji 

miasta w 2011 roku, tj. 47078 mieszkańców. Różnica wynika z odrzucenia 

w badaniach modelowych osób z interwału wiekowego 0–4 lat oraz powyżej 80 

lat. 

Tabela 4 prezentuje rozkład miesięcznych wydatków na artykuły spożyw-

cze ze stref zamieszkania do poszczególnych supermarketów według obliczeń 

modelowych.  

Dla uściślenia oceny rzeczywistej sytuacji na rynku artkułów spożywczych 

w mieście podjęto próbę uwzględnienia dodatkowo dwóch istotnych czynników 

mających wpływ na procesy decyzyjne konsumentów:  

a) koncentrację małych sklepów spożywczych w otoczeniu supermarketów; 

b) średnie wartości cenowe podstawowego koszyka dóbr żywnościowych. 

Koncentracja małych sklepów ma zróżnicowany rozkład przestrzenny 

w Kołobrzegu. Ich lokalizacja dominuje w Śródmieściu, na osiedlu Radzikowo- 

-Witkowice oraz w południowej części miasta. Natomiast efekt cenowy, oparty 

na podstawowym prawie popytu, ma ciągle istotny wpływ na rozkład preferen-

cji zakupowych dla wielu mieszkańców, nawet kosztem pokonywania dystansu 

od miejsca zamieszkania do określonego supermarketu. Najtańsze koszyki dóbr 

spożywczych w 2011 roku notowały supermarkety: Kaufland, Netto, Billa oraz 

sieć sklepów Biedronka, natomiast relatywnie wyższe ceny tych dóbr były 

w: Sukcesie CH, Delikatesach 34 i Liedlu
15

. 

                                                           
 15  Raport o stanie cen w Kołobrzegu, www.miasto.kolobrzeg.biz/raporty/124 (12.05.2012). 
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Tabela 5 pokazuje efekty uwzględnienia wpływu dwóch powyższych 

czynników na ostateczne oszacowanie średnich miesięcznych przychodów su-

permarketów w Kołobrzegu ze sprzedaży artykułów spożywczych. 

Tabela 5 

Miesięczne przychody supermarketów w Kołobrzegu ze sprzedaży artykułów spożyw-

czych w marcu 2011 r. [tys. zł] 

Supermarket 

Obliczenia 

z modelu 

L–H 

Wpływ koncen-

tracji małych 

sklepów 

Efekt ceno-

wy 

(prawo popy-

tu) w% 

Ostateczny 

szacunek 

przychodów 

Faktyczny 

wynik 

marketu 

Sukces CH 

Billa 

Intermarche 

Kaufland 

Biedronka 1 

Biedronka 2 

Biedronka 3 

Biedronka 4 

Stokrotka 

Netto 

Sano 1 

Sano 2 

Delikatesy 34 

Liedl  

836,5 

1270,4 

935,3 

1355,8 

396,0 

455,2 

375,4 

378,7 

278,7 

758,3 

928,3 

672,8 

521,7 

1259,1 

585,6 

1016,3 

748,2 

1220,2 

277,2 

318,7 

218,6 

284,0 

250,9 

701,4 

696,2 

538,2 

417,4 

1133,2 

–10,0 

+ 2,0  

–4,5 

+7,5 

+2,0 

+2,0 

+2,0 

+2,0  

–2,5 

+4,5 

–2,0 

–2,0 

–6,0 

–2,0 

527,0 

1036,6 

714,5 

1311,7 

282,7 

325,1 

223,0 

289,7 

244,6 

733,0 

682,3 

527,4 

392,4 

1110,6 

605,6 

1152,3 

702,1 

 

 

 

 

 

275,2 

 

 

 

370,5 

Razem 10462,2 8406,1 – 8406,1 – 

Źródło:  opracowanie własne. 

W celu weryfikacji wyników obliczeń skonfrontowano je z faktycznymi 

przychodami kilku wybranych supermarketów. O ile rozbieżność pomiędzy 

wynikami „czystego” modelu Laksmanana-Hansena a faktycznymi przychoda-

mi marketów jest znaczna ( od –22% do +32%), o tyle uwzględnienie dwóch 

dodatkowych czynników czyni wyniki modelowe zadawalające ( od –14% do 

+12%). 

Przeprowadzona analiza wykazała przydatność zastosowania wybranej 

metodologii. Stwierdzono, że „czysty” model Lahsmanana i Hansena tylko 

w przybliżeniu oddaje rzeczywisty obraz zjawisk zakupowych: błędy oszaco-

wania są istotne statystycznie. Uwzględnienie dwóch dodatkowych czynników: 
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otoczenia supermarketów w postaci małych sklepów spożywczych oraz wpływ 

cen produktów spożywczych na wybór miejsca zakupów, poprawiło znacznie 

„jakość modelu”, a weryfikacja otrzymanych rezultatów w badanie rzeczywi-

stych przychodów supermarketów jest zadawalająca. 

Autor jest świadomy, iż przedstawione opracowanie obarczone jest bra-

kiem w rachunkach mieście – delegacja, konferencje itp., którzy również 

uczestniczą w zakupach artykułów spożywczych. Praca będzie kontynuowana 

w zakresie udoskonalenia modelu o popyt osób niezameldowanych na stałe 

w mieście, ale też o uzupełniające badania marketingowe dotyczące czynników 

behawioralnych, takich jak przyzwyczajenia zakupowe, badanie motywów po-

stępowania konsumentów, badanie preferencji i upodobań nabywców oraz ba-

dania jakości i stopnia zaspokojenia potrzeb konsumentów, co w istotny sposób 

uszczegółowi dotychczasowe badania. Literatura przedmiotu dysponuje boga-

tym zasobem prac w tym zakresie, żeby wymienić w szczególności badania 

B. Borusiaka
16

, L. Rudnickiego
17

, G. Antonidesa i W.F. Van Raaija
18

 czy 

S. Smyczka i I. Sowy
19

. 

Antonides G., Van Raaij, Zachowania konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003. 

Badania rynku. Metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005. 

Bielennik E., Mikuś J., Prognoza warunkowa zasięgu handlowego rynku, Badania ope-

racyjne i decyzje, 2005, nr 1. 

Borusiak B., Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych na rynku artykułów 

spożywczych, w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. 

Z. Kędzior i E. Kieżel, PWE, Warszawa 2002. 

Brakley E.J., Planning Local Economic Development, Theory and Practice, SAGE Pub-

lication, Newbury Park, London 1989. 

                                                           
 16  B. Borusiak, Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych na rynku artykułów spo-

żywczych, w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, red. Z. Kędzior i E. Kieżel, 

PWE, Warszawa 2002, s. 127–130. 

 17  L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004. 

 18  G. Antonides, W.F. Van Raaij, Zachowania konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2003. 

 19  S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warsza-

wa 2005. 
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Capicity market a is a category of quantitative indicating the capacity of cargo, 

which at given prices and income can be sold at a certain time and space. The primary 

determinant of market capacity needs are consuming units: individuals, households, 

businesses etc. Knowledge of the number and structure of the entity consuming is im-

portant to correctly identify the size and structure of the market capacity.  

The problem is determining the limits of the coverage of this market, which de-

pends on many elements of the spatial structure of the city, such as the density and dis-
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tribution of the population in the city, the commercial network system. All these ele-

ments form the spatial arrangement of market relations within which extract the relevant 

local markets with a specific range and power of attraction. 

The paper concerns the analysis of streams of buyers and the distribution of their 

spending on groceries in Kołobrzeg. The use of the model Lahsmanan and Hansen for 

the food industry it possible to estimate the main stream shopping in the city and to de-

termine the estimated revenue from the sale of supermarket products of the industry. In 

the empirical part was complete „clean” model with two additional factors influencing 

the market developments in the city. 

Translated by Igor Kmitowski 

 



 

 

 

 

 



 

 

ojewództwo zachodniopomorskie zajmuje powierzchnię 22 892 km
2
 

z podziałem administracyjnym na 21 powiatów oraz 114 gmin
1
. Położo-

ne jest w północno-zachodniej części Polski, w regionie Morza Bałtyckiego 

granicząc na odcinku 188,9 km z Meklemburgią – Pomorzem Przednim oraz 

z Brandenburgią, a także z województwami: pomorskim (długość granic 

190,9 km), wielkopolskim (długość granic 197,4 km) i lubuskim (długość 

granic 216,9 km). Odległość w linii prostej między Świnoujściem a Ystad 

(Szwecja) wynosi 90 mil morskich (168 km), a granica morska liczy 

188,9 km
2
. 

Zlokalizowane w obrębie województwa zachodniopomorskiego walory na-

turalne, antropologiczne oraz specjalistyczne zdeterminowały rozwój sektora 

usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Turystyka nie rozwija się jed-

nak równomiernie w całym regionie. Dominuje w strefie nadmorskiej, gdzie 

występuje wysoka koncentracja bazy noclegowej oraz w obrębie pojezierzy. 

                                                           
 1  Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 30. 

 2  Rocznik Statystyczny Województwa…, s. 58. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego, Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/530/10 Sejmiku Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010, Regionalne Biuro Gospodarki 

Przestrzennej Województwa, Szczecin 2010, s. 14. 
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W związku z tym od wielu lat podejmowane są działania mające przyczynić się 

do skierowania ruchu turystycznego na pozostałe obszary, także poza sezonem 

wakacyjnym. 

Turystyka jest jedną z wiodących dziedzin gospodarki województwa, ge-

nerując nowe miejsca pracy i lokalizację licznych inwestycji. Konieczne jest 

jednak zachowanie równowagi pomiędzy ochroną posiadanych zasobów, 

a możliwością ich wykorzystania do rozwoju różnych form turystyki oraz ak-

tywizacji społeczności lokalnych, zwłaszcza na terenach peryferyjnych, zagro-

żonych marginalizacją i bezrobociem. Celem pracy jest analiza wybranych 

elementów zagospodarowania turystycznego i walorów jedenastu gmin 

przygranicznych województwa zachodniopomorskiego zlokalizowanych 

w obrębie zróżnicowanych obszarów funkcjonalnych zdefiniowanych 

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopo-

morskiego (Świnoujście (IA/V), Nowe Warpno (IE), Police (VA), Dobra 

Szczecińska (VB), Kołbaskowo (VB), Gryfino (VC), Widuchowa (IIIA), 

Chojna (IIIA), Cedynia (IIIL), Mieszkowice (IIIL), Boleszkowice (IIIK)
3
 

w aspekcie rozwoju na ich terenie turystyki zgodnej z założeniami rozwo-

ju zrównoważonym. W opracowaniu zastosowano metodę opisową z wy-

korzystaniem analizy wtórnych materiałów źródłowych wybranych pozycji 

dotyczących literatury przedmiotu oraz dokumentów strategicznych i da-

nych statystycznych obejmujących województwo zachodniopomorskie.  

 

Od wielu lat w gospodarce województwa zachodniopomorskiego dominują 

sektory: usług, transportu
4
, gospodarki morskiej, handlu, turystyki, budownic-

twa oraz rolnictwa
5
. Charakterystyczny dla regionu przemysł ciężki (m.in. 

stoczniowy, maszynowy, hutniczy) ulega likwidacji, a jego miejsce zajmują 

                                                           
 3  Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, Sejmik Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, s. 85. 

 4  Ze względu na nadmorskie i przygraniczne położenie ważne są powiązania komunikacyjne 

województwa z Europą i z Polską. Główne drogi wiodą przez Bałtyk do Danii i Szwecji oraz 

w kierunku południowo-zachodnim do Berlina. W województwie znajduje się także żeglowny 

odcinek Odry, mający połączenie z siecią dróg wodnych Europy (tzw. Odrzańska Droga Wodna), 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 16–17. 

 5  Strategia rozwoju województwa…, s. 36–45. 
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nowe obszary aktywności gospodarczej. Pozycję oraz rolę województwa w kra-

jowej i międzynarodowej przestrzeni wyznaczają: 

a) położenie geograficzne i klimat; 

b) porty morskie w ujściu Odry oraz na wybrzeżu Bałtyku; 

c) walory naturalne, antropologiczne i specjalistyczne warunkujące rozwój 

różnych form turystyki; 

d) zagospodarowanie turystyczne wybrzeża morskiego i pasa pojezierzy; 

e) położenie przygraniczne i związana z tym współpraca transgraniczna 

z Niemcami i transbałtycka, z państwami skandynawskimi
6
. 

Wzdłuż zachodniej granicy województwa, która jest równocześnie granicą 

Polski zlokalizowanych jest jedenaście gmin: Świnoujście (gmina miejska – 

powiat grodzki), Nowe Warpno (gmina wiejsko-miejska, powiat policki), Police 

(gmina wiejsko-miejska, powiat policki), Dobra Szczecińska (gmina wiejska, 

powiat policki), Kołbaskowo (gmina wiejska, powiat policki), Gryfino (gmina 

wiejsko-miejska, powiat gryfiński), Widuchowa (gmina wiejska, powiat gryfiń-

ski), Chojna (gmina wiejsko-miejska, powiat gryfiński), Cedynia (gmina wiej-

sko-miejska, powiat gryfiński), Mieszkowice (gmina wiejsko-miejska, powiat 

gryfiński) oraz Boleszkowice (gmina wiejska, powiat myśliborski). Są to tereny 

bardzo zróżnicowane pod względem powierzchni, predyspozycji rozwojo-

wych, walorów oraz struktury gospodarczej i demograficznej (tab. 1).  

Tabela 1 

Wybrane dane statystyczne dotyczące gmin przygranicznych województwa zachodnio-

pomorskiego 

Lp. Gmina 
Obszar 

w km2 Ludność 

Gęstość 

zaludnienia 

na km2 

Osoby 

pracujące 

Dochody bu-

dżetu gminy 

w tys. zł 

Podmioty go-

spodarki zare-

jestrowane 

w systemie 

REGON 

1. Świnoujście 197 41 516 211 7 594 220 224,6 6672 

2. Nowe Warp-

no 

198 1 702 9 113 36 950,4 186 

3. Police 252 42 093 167 8 784 136 538,5 4572 

4. Dobra Szcze-

cińska 

110 17 511 159 2 681 46 995,0 3143 

5. Kołbaskowo 105 11 020 105 1 713 31 671,5 1580 

6. Gryfino 254 32 144 127 6 265 104 962,6 3726 

7. Widuchowa 210 5 591 27 251 15 865,9 433 

                                                           
 6  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 16–17. 
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Lp. Gmina 
Obszar 

w km2 Ludność 

Gęstość 

zaludnienia 

na km2 

Osoby 

pracujące 

Dochody bu-

dżetu gminy 

w tys. zł 

Podmioty go-

spodarki zare-

jestrowane 

w systemie 

REGON 

8. Chojna 332 14 061 42 1 814 35 151,9 1388 

9. Cedynia 181 4 467 25 498 15 662,6 411 

10. Mieszkowice 239 7 476 31 668 23 580,7 588 

11. Boleszkowice 130 2 955 23 237 7 561,2 180 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Województwo zachodniopomorskie, podregiony, po-

wiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2012, s. 99–101, 137–141, 

225–231, 266–269. 

W obowiązującym aktualnie Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Zachodniopomorskiego gminy przygraniczne należą do trzech 

spośród sześciu wyodrębnionych obszarów wieloprzestrzennych (oznaczone 

w planie cyframi rzymskimi I–VI) oraz funkcjonalnych
7
 (dopełniające oznacze-

nia literowe A–L) (rys. 1), którymi są: 

- strefa nadmorska, intensywnego selektywnego rozwoju – obszar nr I (obsza-

ry funkcjonalne: Świnoujście (IA/V), Nowe Warpno (IE)), 

- strefa gospodarki rolno-leśnej, selektywnej aktywizacji gospodarczej, 

w tym rozwoju turystyki – obszar nr III (obszary funkcjonalne: Widucho-

wa (IIIA), Chojna (IIIA), Cedynia (IIIL), Mieszkowice (IIIL), Bolesz-

kowice (IIIK)), 

- strefa koncentracji procesów urbanizacyjnych – szczeciński obszar me-

tropolitalny wielofunkcyjnego rozwoju – obszar nr V (obszary funkcjonalne: 

Police (VA), Dobra Szczecińska (VB), Kołbaskowo (VB), Gryfino 

(VC))
8
. 

Wszystkie gminy zlokalizowane w strefie przygranicznej województwa 

zachodniopomorskiego należą do Euroregionu Pomerania i w związku z tym 

różnym zakresie mogą wykorzystywać środki finansowe możliwe do pozyska-

nia m.in. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Krajów Meklem-

burgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej INTE- 

                                                           
 7 W dokumencie wyodrębniono 28 obszarów funkcjonalnych. 

 8  Pozostałe trzy obszary wieloprzestrzenne, do których nie należą w/w gminy to: strefa go-

spodarki rolnej i wielofunkcyjnej aktywizacji gospodarczej – obszar nr II, strefa intensywnej go-

spodarki rolnej – obszar nr IV oraz strefa intensywnego, wielofunkcyjnego rozwoju i urbani-

zacji – koszaliński obszar węzłowy – obszar nr VI, Strategia rozwoju województwa zachodnio-

pomorskiego…, s. 85. 
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RREG IV A (2007–2013)
9
, którego celem jest dążenie do równomiernego 

i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia poprzez transgraniczne zbliżenia 

mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji
10

. 

Głównym celem formułowanym w długookresowych strategiach rozwoju 

Polski jest rozwoj przestrzenny kraju, jego dynamizacja społeczno-gospodarcza 

i osiągnięcie europejskich standardów życia społeczeństwa w wyniku zwięk-

szenia konkurencyjności gospodarki przy jednoczesnym stosowaniu zasad 

kształtowania środowiska przyrodniczego i ochrony dziedzictwa kulturowego. 

W związku z tym, kluczowymi elementami przestrzeni województwa za-

chodniopomorskiego są w najbliższych latach obszary wzdłuż granicy polsko- 

-niemieckiej wymagające restrukturyzacji społeczno-ekonomicznej oraz strefa 

nadmorska
11

. 

                                                           
 9  Raport roczny wdrożeniowy za rok 2009 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monito-

rujący w dniu 15.06.2010 r., Załącznik nr 1, Roczny Raport Wdrożeniowy 2010 INTERREG IV 

A. Przyjęty przez Komitet Monitorujący w dniu 24.06.2011 – Załącznik nr 1, Roczny Raport 

Wdrożeniowy 2011 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monitorujący w dniu 26.06.2012 r., 

Załącznik nr 1. 

 10  Po przystąpieniu Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej środki na realizację tego celu 

można było pozyskać w ramach Program INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (woj. zachod-

niopomorskie) – Meklemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia, INTERREG III A, Joint Pro-

gramming Document 2000–2006, Program Regionalny niemiecko-polskiego obszaru graniczne-

go na terenie Krajów Związkowych Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia i Polski (wo-

jewództwo zachodniopomorskie), zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r.  

 11  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 21. 
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Rys. 1  Gminy przygraniczne województwa zachodniopomorskiego 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskie-

go…, s. 85. 

 

Rozwój sektora usług związanych z obsługą ruchu turystycznego
12

 deter-

minują trzy grupy czynników: przyrodnicze, pozaprzyrodnicze (kulturowe 

i ekonomiczne) oraz zagospodarowanie turystyczne (baza noclegowa i gastro-

                                                           
 12  W sektorze turystyki w województwie zachodniopomorskim zatrudnionych jest w sezonie 

wakacyjnym ok. 60 tys. osób, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 111. 
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nomiczna, infrastruktura komunikacyjna, obiekty rozrywkowo-sportowe, insty-

tucje związane z obsługą ruchu turystycznego)
13

. W województwie zachodnio-

pomorskim znajduje się największa liczba miejsc noclegowych w Polsce 

w obiektach zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania (17,8%)
14

, co spra-

wia, że teren ten znajduje się w czołówce regionów turystycznych Polski, 

a działalność związana z obsługą ruchu turystycznego odgrywa w jego gospo-

darce znaczącą rolę. Ich rozmieszczenie jest zróżnicowane i dotyczy głównie 

wybrzeża oraz pojezierzy (tab. 2). Analizując dane dotyczące turystyki należy 

także mieć na względzie fakt, że jest to sektor w którym odnotowuje się wysoki 

udział nieewidencjonowanej lub nieprawidłowo ewidencjonowanej (zaniżanej) 

działalności gospodarczej, której wielkość szacuje się w różnych badaniach na 

11–30%
15

.  

Tabela 2 

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego i indywidualnego zakwate-

rowania w gminach przygranicznych województwa zachodniopomorskiego w 2012 r. 

Lp. Gmina 

Obiekty zakwaterowania Stopień wyko-

rzystania miejsc 

noclegowych 

w % 

zbiorowego indywidualnego 

ogółem 
w tym turyści 

zagraniczni 
ogółem 

w tym turyści 

zagraniczni 

1. Świnoujście 1 206 134 538 942 86 152 24 165 47,6 

2. Nowe Warpno 17 489 142 493 60 14,5 

3. Police 36 589 3 525 – – 31,3 

4. Dobra Szcze-

cińska 

10 289 3 044 – – 19,0 

5. Kołbaskowo 16 090 3 352 – – 37,3 

6. Gryfino 30 863 2 108 988 – 32,4 

7. Widuchowa 1370 62 – – 44,2 

8. Chojna 2614 399 2048 797 16,6 

9. Cedynia 7948 5837 – – 19,6 

10. Mieszkowice – – – – – 

11. Boleszkowice – – – – – 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie na podstawie Turystyka w województwie zachodnio-

pomorskim…, s. 51–53. 

                                                           
 13  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 111. 

 14  Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010–2012, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2013, s. 53–53. 

 15  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 116. 
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Gminy przygraniczne województwa zachodniopomorskiego położone są 

w obrębie czterech zróżnicowanych pod względem walorów
16

, cech fizjogra-

ficznych, zagospodarowania oraz intensywności ruchu turystycznego stref
17

, 

które obejmują: 

1. Pas nadmorski (należy do niego tylko jedna gmina przygraniczna – Świnouj-

ście). Dominują w jego obrębie przede wszystkim walory naturalne
18

 i spe-

cjalistyczne: położenie nad Morzem Bałtyckim, specyficzny mikroklimat 

i status uzdrowiska. Walory antropogeniczne mają mniejsze znaczenie, ale 

również uzupełniają ofertę turystyczną tego terenu (np. zabytkowe obiekty 

sakralne i świeckie, XIX wieczny nadbrzeżny pruski Fort Gerharda – tzw. 

Fort Wschodni Twierdzy Świnoujście lub cykliczne imprezy jak Festiwal 

FAMA w Świnoujściu). Pas nadmorski charakteryzuje się rozbudowaną ba-

zą noclegową oraz dobrą dostępnością komunikacyjną (drogową, kolejową 

oraz morską zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym oraz 

rzeczną). W jego obrębie rozwija się głównie turystyka wypoczynkowa, 

kwalifikowana, uzdrowiskowa, SPA oraz turystyka krajoznawcza. 

2. Ujście Odry i Zalew Szczeciński (należy do niego sześć gmin przygranicz-

nych: Nowe Warpno, Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Gryfino 

oraz Widuchowa). Strefa ta obejmuje obszar ujścia Odry
19

 oraz sąsiadujące 

z nim tereny leśne i jeziora. Atutem turystycznym jest Zalew Szczeciński, 

obszar Międzyodrza z Parkiem Krajobrazowym Dolnej Odry oraz Puszcza 

Wkrzańska z rezerwatem Świdwie. Walory antropologiczne obejmują głów-

nie zabytki sakralne (np. poaugustiańskie założenia w Jasienicy), poprzemy-

słowe (teren dawnej fabryki benzyny syntetycznej w Policach) oraz zacho-

wane w różnym stanie zabudowania podworskie i wiejskie. Intensywność 

ruchu turystycznego w gminach przygranicznych jest jednak zróżnicowana. 

Dominuje na tym terenie turystyka wypoczynkowa, krajoznawcza, kwalifi-

kowana oraz ekoturystyka w gospodarstwach agroturystycznych lub na ob-

szarach przyrodniczo cennych, takich jak Natura 2000 (np. Obszary specjal-

nej ochrony ptaków: Delta Świny, Dolina Dolnej Odry, Jezioro Świdwie, 

                                                           
 16  A. Kowalczyk, Walory turystyczne Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 7–63. 

 17  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 111–114.  

 18  R.K. Borówka, Środowisko geograficzne, w: Przyroda Pomorza Zachodniego, Oficyna In-

Plus, Szczecin 2002, s. 7–39. 

 19  J. Przybyszewska, R. Karpiński, M. Sznajder, Odra przyszłość regionów, Wydawnictwo 

Unitex, Bydgoszcz 2001, s. 8–13.  
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Specjalne obszary ochrony siedlisk: Dolna Odra, Ujście Odry, Police – kana-

ły i Zalew Szczeciński). 

3. Pas pojezierzy (należą do niego dwie gminy przygraniczne: Chojna i Cedy-

nia) charakteryzuje się dużą powierzchnią wód powierzchniowych, te-

renów leśnych oraz polodowcowym, urozmaiconym ukształtowaniem tere-

nu. Potencjał turystyczny tego obszaru pomimo warunków do uprawiania tu-

rystki kwalifikowanej, krajoznawczej (liczne zabytki sakralne i świeckie np. 

układ staromiejski Cedyni), ekoturystyki (Cedyński Park Krajobrazowy, Ob-

szary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: Ostoja Cedyńska) i sportów 

wodnych ze względu na niewystarczający stan zagospodarowania turystycz-

no-rekreacyjnego jest wykorzystywany w różnym stopniu. 

4. Obszary pozostałe (należą do niego dwie gminy przygraniczne: Mieszkowi-

ce i Boleszkowice). Są to głównie tereny rolnicze i leśne, z niewielką ilością 

wód powierzchniowych, słabo zagospodarowane dla potrzeb turystyki i re-

kreacji. Występują jednak na tym terenie zabytki, które przyczyniają się do 

rozwoju np. turystyki krajoznawczej (układ staromiejski i obwarowania 

miejskie Mieszkowic, kaplica zakonu templariuszy w Chwarszczanach)
20

. 

Oprócz walorów naturalnych niezaprzeczalnym atutem gmin przygranicz-

nych województwa zachodniopomorskiego są walory antropogeniczne warun-

kujące przynależność tego obszaru do dwóch mikroregionów o odrębnym 

ukształtowaniu kulturowym. Część północna od wybrzeża morskiego do gminy 

Widuchowa była do XVII wieku w granicach Księstwa Pomorskiego, natomiast 

pozostałe gminy należały do Nowej Marchii, co przyczyniło się do rozwoju 

różnych form układów osadniczych i form budownictwa
21

 ze względu na m.in. 

wykorzystywany materiał budowlany
22

. Na rozwój różnych form turystyki kra-

joznawczej w obrębie gmin przygranicznych wpływ mają także stan zachowa-

nia i warunki udostępnienia zabytków architektonicznych, których liczba wyno-

si odpowiednio: Świnoujście 42, Nowe Warpno 12, Police 17, Dobra Szczeciń-

ska 18, Kołbaskowo 25, Gryfino 29, Widuchowa, Chojna 49, Cedynia 25, 

Mieszkowice 30 i Boleszkowice 4
23

. 

                                                           
 20  W gminach przygranicznych województwa zachodniopomorskiego znajdują się fragmenty 

międzynarodowych obszarów węzłowych – ponadregionalnych korytarzy ekologicznych np. ko-

rytarz rzeki Odry i Zalewu Szczecińskiego (PL–II). 

 21  Wsie i miast Pomorza Zachodniego. Przewodnik do zajęć terenowych z wybranych zagad-

nień planowania przestrzennego, red. A. Stachak, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczeci-

nie, Szczecin 2002, s. 10–26. 

 22  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…, s. 62–65. 

 23  www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml (25.06.2013). 
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Położenie przygraniczne umożliwia gminom z Polski i Niemiec współpra-

cę, która obejmuje w zakresie turystki realizację wspólnych projektów, w obrę-

bie takich obszarów jak: 

- ochrona środowiska przyrodniczego Zalewu Szczecińskiego, doliny Odry 

i Międzyodrza, obszarów chronionej przyrody po obu stronach granicy 

(w tym Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry/Nationalpark Unteres Oder-

tal), obszarów Natura 2000, 

- ochrona obszarów dziedzictwa kulturowego, rozdzielonych granicą po roku 

1945 (np. Przeprowadzona rewitalizacja parku Dolina Miłości w Zatoni 

Dolnej gm. Chojna), 

- wspieranie rozwoju różnych form turystyki, 

- realizowanie inwestycji dotyczących tras żeglugowych (kanał HoFriWa 

z portem rzecznym w Schwedt i projektowanym połączeniem Odrą do Bał-

tyku), rowerowych oraz szlaków turystycznych i inwestycji drogowych
24

.  

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego wynikające z nadgra-

nicznego położenia znalazły wyraz także w licznych dokumentach dotyczących 

współpracy transgranicznej z Niemcami (m.in. Partnerstwo-Odra, Program 

Niemiecko-Polskiego Obszaru Rozwoju Odra-Nysa tzw. DPERON)
25

. 

Dalszy rozwój turystyki przyjaznej środowisku i zgodnej z zasadami 

zrównoważonego rozwoju w gminach przygranicznych województwa zachod-

niopomorskiego powinien odbywać w oparciu o zlokalizowane na jego tere-

nie walory naturalne i antropogeniczne. Obecnie bowiem obserwuje się 

znaczne dysproporcje tempa i poziomu rozwoju funkcji turystycznych gmin 

przygranicznych, co przyczynia się do postępującej marginalizacji obszarów 

słabo zagospodarowanych dla potrzeb ruchu turystycznego. Większego znacze-

nia powinny nabrać szczególnie te obszary wiejskie gmin, które posiadają ko-

rzystne warunki nie tylko do rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki
26

, ale 

także turystyki ekologicznej, kulturowej, edukacyjnej, aktywnej oraz specjali-

                                                           
 24  Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze środków Unii Europejskiej i ich realiza-

torzy, Wydawnictwo Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007, s. 10–95, Plan Zagospodarowa-

nia Przestrzennego Województwa…, s. 32. 

 25  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa..., s. 19–20. 

 26  J. Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 64. 
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stycznej. Ich produkty mogą być bowiem atrakcyjne niezależnie od pory roku, 

wieku turysty czy posiadanych na ten cel środków finansowych. Gminy te, aby 

mogły pełnić swoją funkcję nie mogą być postrzegane wyłącznie przez pryzmat 

działalności rolniczej i muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę uzupełnioną 

wysokim standardem obiektów noclegowych. Konieczne jest zatem objęcie 

wsparciem tych terenów, które powinno zostać przeznaczone nie tylko na inwe-

stycje, ale także rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. 

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na szczeblu regional-

nym w odniesieniu do gmin przygranicznych należy jednak do zadań samorzą-

du, który zobowiązany jest także do realizowania strategii rozwoju wojewódz-

twa zachodniopomorskiego
27

 uwzględniającej m.in. następujące cele: 

- pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, 

- pobudzanie aktywności gospodarczej, 

- podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki woje-

wództwa, 

- zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, 

- kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego
28

. 

Obszary przygraniczne województwa zachodniopomorskiego wykazują 

duże zróżnicowanie pod względem stopnia rozwoju na ich terenie funkcji tury-

stycznej. Konieczne jest zatem dalsze dokładne planowanie i wspieranie proce-

su tworzenia różnorodnych produktów turystycznych na poziomie regionalnym 

i lokalnym w takim zakresie, aby były one istotnym kierunkiem rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego wszystkich gmin. 

Borówka R.K., Środowisko geograficzne, w: Przyroda Pomorza Zachodniego, Oficyna 

InPlus, Szczecin 2002. 

Euroregionalne projekty turystyczne wspierane ze środków Unii Europejskiej i ich re-

alizatorzy, Wydawnictwo Forum Turystyki Regionów, Szczecin 2007. 

INTERREG III A, Joint Programming Document 2000–2006, Program Regionalny 

niemiecko-polskiego obszaru granicznego na terenie Krajów Związkowych Me-

                                                           
 27  Horyzont czasowy dokumentu to 2020 rok. 

 28  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa..., s. 11. 
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klemburgia–Pomorze Przednie/Brandenburgia i Polski (województwo zachodnio-

pomorskie), zatwierdzony Decyzją Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r.  

Kowalczyk A., Walory turystyczne Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, Za-

łącznik nr 1 do Uchwały nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopo-

morskiego z dnia 19 października 2010, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzen-

nej Województwa, Szczecin 2010. 

Przybyszewska J., Karpiński R., Sznajder M., Odra przyszłość regionów, Wydawnictwo 

Unitex, Bydgoszcz 2001. 

Raport roczny wdrożeniowy za rok 2009 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Mo-

nitorujący w dniu 15.06.2010 r., Załącznik nr 1. 

Roczny Raport Wdrożeniowy 2010 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monitoru-

jący w dniu 24.06.2011 r. Załącznik nr 1. 

Roczny Raport Wdrożeniowy 2011 INTERREG IV A. Przyjęty przez Komitet Monitoru-

jący w dniu 26.06.2012 r., Załącznik nr 1. 

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2012, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2012. 

Sikora J., Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2012. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 roku, Sejmik Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010. 

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2010–2012, Urząd Staty-

styczny w Szczecinie, Szczecin 2013. 

Wsie i miast Pomorza Zachodniego. Przewodnik do zajęć terenowych z wybranych za-

gadnień planowania przestrzennego, pod redakcją A. Stachak, Wydawnictwo 

Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002. 

Województwo zachodniopomorskie, podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny 

w Szczecinie, Szczecin 2012. 

www.wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml (25.06.2013). 

The tourism is one of leading disciplines of economy of Zachodniopomorskie 

Province. It generates the new places of work and location of many investments. This 

results of wealth of natural, anthropological and specialist values occurrences on this 

threnody. The necessary is behavior of balance among between protection of possessed 
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supplies and possibility of development of various of forms tourism, as well as the acti-

vation of local communities, especially on menaced unemployment terrains. The aim of 

paper is the analysis of elements development of tourist facilities and values eleven 

communes border of Zachodniopomorskie Province located in grounds of diverse func-

tional areas in aspect of development of tourism compatibly with principles of sustaina-

ble development. 

Translated by Adam Sammel 

 



 

 

 

 

 



 

 

ospodarka Polski cechuje się znaczącą nierównomiernością rozwoju go-

spodarczego poszczególnych województw, która przejawia się podziałem 

na wysoko rozwiniętą część zachodnią – tzw. centralną oraz tzw. peryferyjną, 

słabiej rozwiniętą część wschodnią (pięć województw Polski Wschodniej). Nie-

równości dotyczą wielu wskaźników makroekonomicznych i społecznych, 

w tym handlu zagranicznego. Potencjał handlu zagranicznego Polski jest prze-

strzennie zróżnicowany zarówno ze względu na wielkość, jak i dynamikę obro-

tów. Eksport i import skupia się w zachodniej części kraju. W Polsce Wschod-

niej wymiana handlowa prowadzona jest głównie w największych ośrodkach 

miejskich. Województwo podlaskie należy przy tym do grupy regionów o naj-

słabiej rozwiniętej bazie handlu zagranicznego.  

Wymiana handlowa z zagranicą jest dla gospodarek województw, zarówno 

centralnych, jak i peryferyjnych, istotnym czynnikiem uaktywniający terytorial-

ny potencjał społeczno-ekonomiczny, jak i rozwój lokalnych przedsiębiorstw. 

W przypadku regionu peryferyjnego jakim jest województwo podlaskie, może 

być ponadto jedną z podstawowych płaszczyzn współpracy transgranicznej. 

Celem artykułu jest analiza wymiany handlowej województwa podlaskie-

go po akcesji do Unii Europejskiej, zwłaszcza w układzie geograficznym i to-

warowym, oraz roli handlu zagranicznego w rozwoju regionu o charakterze pe-
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ryferyjnym. Postawiona została teza, iż przygraniczne położenie Podlasia przy-

czynia się do zwiększenia obrotów handlowych z krajami Europy Wschodniej. 

Realizacja celu opracowania możliwa była przede wszystkim dzięki wykorzy-

staniu danych za lata 2004–2011 uzyskanych z Centrum Analitycznego Admi-

nistracji Celnej Izby Celnej w Warszawie oraz studiom krajowej literatury doty-

czącej regionów peryferyjnych, handlu zagranicznego Polski i współpracy 

transgranicznej. Pierwsza część artykułu dotyczy charakterystyki województwa 

podlaskiego jako regionu peryferyjnego i udziału w najważniejszych wielko-

ściach makroekonomicznych oraz analizy obrotów handlowych Podlasia na tle 

innych regionów. Kolejne części opracowania stanowi analiza struktury towa-

rowej i geograficznej eksportu i importu Podlasia, w tym jego najważniejszych 

partnerów handlowych. 

 

Zróżnicowanie regionalnego poziomu rozwoju gospodarczego i aktywno-

ści gospodarczej jest trwałą cechą wszystkich gospodarek i przejawia się po-

działem na tzw. regiony centralne – relatywnie wysoko rozwinięte i peryferyjne, 

odznaczające się mniejszym lub większym stopniem zacofania. Peryferyjność 

regionów najczęściej utożsamiana jest z oddaleniem przestrzennym od centrum 

i implikuje określone efekty gospodarcze
1
. Jest ona w literaturze traktowana ja-

ko splot niekorzystnych czynników, prowadzących do zapóźnienia rozwojowe-

go. Za peryferyjne uznawane są regiony po pierwsze oddalone od centrów go-

spodarczych i trudno dostępne pod względem komunikacyjnym, a po drugie 

odznaczające się relatywnie niskim poziomem PKB, specjalizacją w produkcji 

towarów niskoprzetworzonych i pracochłonnych, niskim poziomem rozwoju in-

frastruktury, innowacyjności i przedsiębiorczości
2
. 

W gospodarce Polski za regiony peryferyjne uznawane są województwa 

Polski Wschodniej, w tym warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, święto-

krzyskie i podkarpackie. Odznaczają się one relatywnie słabą dostępnością ko-

                                                           
 1  J. Wilkin, Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia 

ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), w: Regiony peryferyjne w perspek-

tywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2003, s. 45–46. 

 2  T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju 

regionów peryferyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, 1(27)/ 2007, s. 27. 
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munikacyjną, niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi, niskim poziomem 

zamożności mieszkańców, niskim poziomem przedsiębiorczości, słabym poten-

cjałem gospodarczym, mierzonym m.in. wielkością PKB, wydajnością pracy, 

potencjałem technologicznym, wysokością nakładów inwestycyjnych czy na-

pływem kapitału w formie BIZ
3
. Województwa Polski Wschodniej zajmują 

w przypadku wymienionych wielkości końcowe miejsca w zestawieniu wszyst-

kich województw. 

Województwo podlaskie, podobnie jak inne regiony Polski Wschodniej, 

charakteryzuje się niskim w porównaniu z powierzchnią, udziałem w liczbie 

ludności, PKB, produkcji sprzedanej przemysłu, nakładach inwestycyjnych 

przedsiębiorstw czy nakładach na sferę badawczo-rozwojową kraju (rys. 1). 

W przypadku tych wielkości Podlaskie plasuje się na pozycjach od 14 do 16 

w zestawieniu z innymi województwami. 

 

Rys. 1.  Udział województwa podlaskiego w wybranych wielkościach w 2011 r. (w % 

wartości dla kraju, wartości w nawiasach – pozycja na tle innych województw) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: GUS, Rocznik Statystyczny Województw 2012, War-

szawa 2012, s. 36, 38, 51, 54, 57, 90, wersja elektroniczna www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ 

                                                           
 3  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 

Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja, Warszawa 2013, www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/ 

Polityka_regionalna/ Strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/Dokumenty/Documents/ 

Strategia_PW_11_07_2013_zmn.pdf, (5.11.2013). 
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gus/rs_rocznik_stat_ wojew_2012.pdf, data dostępu 25.03.2013; dane Centrum Anali-

tycznego Administracji Celnej Izby Celnej w Warszawie. 

Podział regionów na centralne i peryferyjne przejawia się również w od-

niesieniu do wymiany handlowej. Jedną z głównych cech handlu zagranicznego 

Polski jest jego przestrzenne zróżnicowanie. Wymiana handlowa skupia się 

w szeroko rozumianej zachodniej części kraju. W 2011 r. na dwa województwa, 

mazowieckie i śląskie, przypadało 40,5% obrotów handlowych Polski (tab. 1), 

a łącznie z dolnośląskim, prawie połowa eksportu kraju (w 2011 r. odpowiednio 

17,2, 18,4 i 13,6%). Przestrzenna koncentracja w imporcie jest jeszcze bardziej 

znacząca – do województwa mazowieckiego trafia jedna trzecia sprowadzanych 

do kraju towarów, głównie z uwagi na pozycję Warszawy jako siedziby firm-

importerów. Udział trzech wymienionych województwa w imporcie Polski wy-

nosi 54%. 

Tabela 1 

Wartości obrotów handlu zagranicznego województw w 2011 roku (w mln USD, %) 

 
Obroty Eksport Import Saldo 

w mln USD w % w mln USD w % w mln USD w % w mln USD 

dolnośląskie 38 806,2  11,1 22 278,9 13,6 16 527,3 8,9 5 751,6 

kujawsko- 

-pomorskie 

12 053,1  3,4 5 846,7 3,6 6 206,4 3,3 –359,7 

lubelskie 5 270,8  1,5  2 981,2  1,8  2 289,5  1,2  691,7  

lubuskie 9 191,6  2,6  5 449,5  3,3  3 742,1  2,0  1 707,5  

łódzkie 14 753,0  4,2  6 135,2  3,8  8 617,8  4,6  –2 482,6  

małopolskie 20 444,3  5,8  9 529,5  5,8  10 914,8  5,8  –1 385,4  

mazowieckie 91 161,4  26,0  28 164,8  17,2  62 996,6  33,7  –34 831,8  

opolskie 5 989,6  1,7  2 928,4  1,8  3 061,2  1,6  –132,8  

podkarpackie 9 628,9  2,7  5 572,9  3,4  4 055,9  2,2  1 517,0  

podlaskie 3 893,5  1,1 1 875,3  1,1  2 018,2  1,1  –142,9  

pomorskie 28 857,9  8,2 11 942,5  7,3  16 915,4  9,1  –4 972,9  

śląskie 50 947,5  14,5  30 046,1  18,4  20 901,5  11,2  9 144,6  

świętokrzyskie 3 280,2  0,9  2 012,7  1,2  1 267,4  0,7  745,3  

warmińsko- 

-mazurskie 

5 848,9  1,7  3 413,1  2,1  2 435,8  1,3  977,2  

wielkopolskie 39 336,8  11,2  19 344,9  11,8  19 991,9  10,7  –647,0  

zachodniopo-

morskie 

10 734,2  3,1  5 986,3  3,7  4 747,9  2,5  1 238,5  

kraj ogółem 350 197,8  100,0  163 508,0  100,0  186 689,8  100,0  –23 181,8  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 
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Udział województwa podlaskiego w obrotach handlu zagranicznego kraju 

jest relatywnie niewielki – w 2011 r. wyniósł 1,1% (wartość 3,9 mld USD), co 

sytuowało je na przedostatnim miejscu w kraju, przed województwem święto-

krzyskim. Podlaskie zajmuje przy tym ostatnie miejsce w eksporcie (udział 

1,1% i wartość 1,9 mld USD) i przedostatnie w imporcie kraju (udział 1,1%, 

wartość nieco powyżej 2 mld USD). W latach 2004–2011 udział Podlasia 

w eksporcie kraju zmalał (pomimo wzrostu jego wartości), co może oznaczać, 

iż podlaskie firmy, w porównaniu z podmiotami innych regionów, mniej sku-

tecznie są w stanie zwiększać eksport. Udział Podlasia w eksporcie ogólnokra-

jowym jest mniejszy niż w takich wielkościach, jak: regionalny PKB, produkcja 

sprzedana przemysłu, czy nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw. Niskie udziały 

Podlasia w imporcie kraju utrzymują się od początku badanego okresu (rys. 2). 

 

Rys. 2. Udział województwa podlaskiego w eksporcie i imporcie Polski w latach 2004–

2011 (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

Lata 2004–2011 odznaczały się systematycznym (z wyłączeniem 2009 r.) 

wzrostem obrotów handlowych województwa podlaskiego, zarówno eksportu, 

jak i importu. Województwo podlaskie należy jednak do grupy regionów, któ-

rym nie udało się znacząco zwiększyć wymiany handlowej w latach 2004–2011 
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w porównaniu z innymi województwami. W badanym okresie obroty handlowe 

wzrosły 2,1 razy (z 1,9 do 3,9 mld USD) (rys. 3). Do regionów o najwyższej 

dynamice handlu zaliczają się województwa dolnośląskie, małopolskie 

i kujawsko-pomorskie. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż na dynamice han-

dlu wszystkich województw za sprawą kryzysu gospodarczego znacząco zawa-

żył spadek eksportu i importu w 2009 r. 

 

Rys. 3.  Wartość obrotów handlu zagranicznego województwa podlaskiego w latach 

2004–2011 (w mln USD) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

Województwo podlaskie należy ponadto do regionów, w przypadku któ-

rych dynamika importu jest zdecydowanie wyższa niż dynamika eksportu. Taka 

tendencja obserwowana jest we wszystkich, z wyłączeniem świętokrzyskiego, 

województwach Polski Wschodniej. Nie dotyczy z drugiej strony (poza Kujaw-

sko-pomorskiem) regionów uznawanych za tzw. centralne. Ponadto Podlasie 

w 2008 r. po raz pierwszy w badanym okresie odnotowało ujemne saldo handlu 

zagranicznego, które jest spowodowane po części rosnącą wartością importu su-

rowców naturalnych z Rosji. 
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Analiza struktury towarowej wymiany handlowej województwa podla-

skiego wskazuje na wysoki stopień jej koncentracji
4
. W strukturze eksportu 

dominują produkty Sekcji 1. – zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzę-

cego, które w 2011 r. stanowiły 1/3 całości eksportu (rys. 4). Udział tych pro-

duktów wzrósł znacząco od 2004 r. i osiągnął wartość 608 mld USD. W bada-

nym okresie zmniejszył się natomiast udział Sekcji 16. – maszyny i urządzenia 

mechaniczne (z 29% do niecałych 20%). Trzy sekcje (oprócz wymienionych 

Sekcja 9. – drewno i wyroby z drewna) w 2011 r. odpowiadały za ponad 60% 

całości eksportu Podlasia. Taki wynik potwierdza struktura głównych eksporte-

rów województwa podlaskiego. Do największych eksporterów zaliczają się fir-

my z branży spożywczej (zwłaszcza mleczarskiej) oraz firmy produkujące ma-

szyny i urządzenia
5
.  

                                                           
 4  Struktura towarowa wymiany handlowej województw Polski Wschodniej opracowana zo-

stała na podstawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN), 

obejmującą 21 sekcji towarowych. 

 5  W rankingu „Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw” z 2012 r. Kuriera Porannego dwa 

pierwsze miejsca zajęły firmy Mlekovita i Mlekpol, osiągając łącznie prawie 6 mld zł wartości 

przychodów netto, www.pliki.poranny.pl/pdf/Zlota_Setka1.pdf (25.06.2013). 
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Rys. 4.  Struktura towarowa eksportu województwa podlaskiego w latach 2004–2011 

(w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

Wysoki stopień koncentracji produktowej eksportu Podlasia może być po-

strzegany jako przejaw specjalizacji regionalnej. Teoria i praktyka wymiany 

międzynarodowej wskazuje, że specjalizacja generuje pozytywne efekty, po-

nieważ pomaga poprawić efektywność produkcji wraz ze wzrostem jej skali, 

a w przypadku dużych firm umożliwia rozwój i ekspansję. Jednak trudności 

związane z radykalnym zmniejszeniem lub nawet wstrzymaniem sprzedaży za 

granicę wyspecjalizowanych firm eksportowych mogą spowodować dramatycz-

ny spadek eksportu całego regionu. Z tego też powodu dywersyfikacja produk-

tów eksportowych powoduje, że gospodarka regionalna w mniejszym stopniu 

reaguje na gwałtowne zmiany popytu na rynkach światowych. Zmniejsza się 

tym samym ryzyko załamania produkcji w dominującej gałęzi eksportowej 

i uruchomienia reakcji mnożnikowej prowadzącej do obniżenia produkcji, za-

trudnienia, dochodów i popytu w regionie. 

Wysoki stopień koncentracji produktowej dotyczy również importu woje-

wództwa podlaskiego (rys. 5). Prawie połowa importu Podlasia dotyczyła 

w 2011 r. wyrobów mineralnych (Sekcja 5.), przy czym głównym dostawcą 

tych dóbr była Rosja. Udział surowców naturalnych w imporcie odznaczał się 
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w badanym okresie znaczącą dynamiką, zwiększając się z 26,7 do 45,7% 

w 2011 r. i osiągając wartość 923 mld USD. 

 

Rys. 5.  Struktura towarowa importu województwa podlaskiego w latach 2004–2011 

(w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

Drugą główną grupą towarów w imporcie Podlasia były w 2011 r. maszy-

ny i urządzenia mechaniczne (udział 12,1%). Razem z wyrobami mineralnymi 

grupy te odpowiadają za 58% wartości importu. Uwagę zwraca fakt, iż udział 

maszyn i urządzeń w imporcie województwa podlaskiego zmniejszył się w po-

równaniu z 2004 r. o ponad 10 pkt proc. Świadczyć to może o rosnącej konku-

rencyjności i sprzedaży na rynku wewnętrznym krajowych producentów tych 

towarów 

 

Wymiana handlowa Polski odznacza się dominującym udziałem krajów 

Unii Europejskiej, zarówno w strukturze importu, jak i eksportu. Relacje han-

dlowe uległy nasileniu po akcesji Polski do UE. Część polskich firm, ukierun-
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kowanych na rynki unijne, była tam obecna już przed przystąpieniem Polski do 

UE. Po akcesji ich produkty okazały się konkurencyjne cenowo dla konsumen-

tów unijnych. Poszczególne regiony charakteryzują się jednak różnym udziałem 

krajów UE w strukturze eksportu i importu, jak również dynamiką tego udzia-

łu
6
.  

Dominacja rynku unijnego w eksporcie dotyczy wszystkich województw, 

w tym również województwa podlaskiego. W 2011 r. trafiły tam z Podlasia to-

wary o łącznej wartości ponad 1,2 mld USD (co stanowiło 67,5% całego eks-

portu). Udział rynków UE w strukturze eksportu województwa zmniejszył się 

jednak w porównaniu z 2004 r. o 6 pkt proc. (wykres 6). Szczegółowe badania 

pokazują, że od momentu akcesji Polski do UE udział rynków unijnych w eks-

porcie Podlasia spadał systematycznie (osiągając w 2008 r. niecałe 58%). 

Wzrost roli krajów UE w strukturze eksportu województwa podlaskiego odno-

towywany jest od 2009 r. 

 

Rys. 6.  Struktura geograficzna eksportu województwa podlaskiego w 2004 i 2011 r. 

(w mln USD, wartości w nawiasach w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

                                                           
 6  W badaniach struktury geograficznej handlu województw Polski Wschodniej oprócz kra-

jów UE wyodrębniono ponadto grupy: krajów byłego ZSRR, pozostałych krajów wysoko rozwi-

niętych, krajów Europy Środkowej i pozostałych krajów (rozwijających się). Podział dokonany 

został zgodnie z metodologią stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny. 
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Drugą najważniejszą grupą w eksporcie województwa podlaskiego są kra-

je byłego ZSRR, wśród których największą rolę odgrywają Rosja, Ukraina, Bia-

łoruś i Kazachstan. W latach 2004–2010 systematycznie wzrastało znaczenie 

tych rynków dla podlaskich firm, osiągając w 2010 r. 28,2% udziału i wartość 

413,6 mln USD. Rok 2011 przyniósł natomiast spadek (do 23,1%) roli omawia-

nych rynków w eksporcie Podlaskiego, choć wartość eksportu wzrosła do 432,5 

mln USD. Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż spadek ten nie dotyczy eksportu 

do Rosji i Ukrainy. Podlasie charakteryzuje się przy tym największym udziałem 

krajów byłego ZSRR w eksporcie w porównaniu z innymi regionami Polski 

Wschodniej.  

Za stosunkowo wysokim i rosnącym udziałem eksportu Podlasia na rynki 

krajów b. ZSRR przemawiać może bliskość geograficzna i związana z tym 

współpraca przygraniczna oraz zbliżony poziom rozwoju gospodarczego obsza-

rów przylegających do granicy. Podlaskie przedsiębiorstwa operujące na ryn-

kach tych krajów, szczególnie Rosji, Ukrainy i Białorusi, stosują strategię eks-

portu bezpośredniego, tj. sprzedają swoje produkty zagranicznym odbiorcom 

bez pośrednictwa na rynku krajowym. Intensyfikacji kontaktów handlowych 

w najbliższych latach sprzyjać mogą szanse ekspansji na rynki sąsiadów 

w związku z utworzeniem unii celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Podkre-

ślenia wymaga również fakt, iż przeprowadzona analiza dotyczy wymiany reje-

strowanej, pominięty został natomiast handel nierejestrowany, a jego skala mo-

że powodować niedoszacowanie udziału krajów byłego ZSRR w wymianie wo-

jewództwa. 

Znaczenie pozostałych krajów w eksporcie Podlasia jest relatywnie nie-

wielkie. W 2011 r. udział pozaunijnych krajów wysoko rozwiniętych, krajów 

Europy Środkowej i innych państw wyniósł łącznie 9,4% (wartość 176 mln 

USD). 

Najważniejszymi dostawcami towarów do województwa podlaskiego są 

kraje byłego ZSRR. Podlasie wyróżnia się przy tym znacząco na tle innych re-

gionów Polski Wschodniej. Podczas gdy w 2004 r. udział tych krajów w impor-

cie regionu wyniósł 32,5% (i do 2008 r. utrzymywał się na względnie stałym 

poziomie, w 2011 r. było to już prawie 52%, a wartość przekroczyła 1 mld USD 

(rys. 7). Tak znacząca rola rynków Europy Wschodniej wynika głównie 

z konieczności importu surowców naturalnych z Rosji. Gospodarka ta jest naj-

ważniejszym partnerem w imporcie Podlasia i odpowiada za prawie 40% jego 

przywozu (tab. 2). 
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Rys. 7.  Struktura geograficzna importu województwa podlaskiego w 2004 i 2011 r. 

(w mln USD, wartości w nawiasach w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

Od 2004 r. obserwowany jest natomiast stopniowy spadek udziału krajów 

unijnych w imporcie Podlasia – z prawie 60% (wartość 491 mln USD) do nieca-

łych 39% (784 mln USD) w 2011 r. Jest to najniższy wskaźnik wśród wszyst-

kich regionów peryferyjnych. Analogicznie jak w przypadku eksportu, w im-

porcie Podlasia mało znaczącą rolę odgrywają pozostałe kraje – w 2011 r. łącz-

nie 9,4% (wartość 188,7 mln USD), przy czym tylko na Chiny przypadło 4,3% 

(wartość importu 87,5 mln USD). 

Wzrost znaczenia krajów b. ZSRR w wymianie handlowej, głównie im-

porcie, województwa podlaskiego wskazuje na przydatność wybranych współ-

czesnych teorii wymiany międzynarodowej w analizie powiązań handlowych
7
. 

Wśród nich najbardziej adekwatne wydają się być teoria grawitacji, teoria na-

kładania się popytu (podobieństwa preferencji) oraz tzw. nowa geografia eko-

nomiczna. W myśl teorii grawitacji regiony „ciążą” w kierunku najbliższych 

geograficznie partnerów handlowych. Teoria nakładania się popytu głównych 

przyczyn rozwoju handlu miedzy krajami i regionami upatruje w zbliżonym po-

                                                           
 7  J. Grabowiecki, Struktura geograficzna wymiany handlowej województwa podlaskiego, 

w: Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, red. 

J. Grabowiecki, Wydawnictwo BFKK, Białystok 2012, s. 89. 
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ziomie ich rozwoju gospodarczego i wynikającej z niego podobnej strukturze 

popytu. Z kolei nowa geografia ekonomiczna zakłada, iż regiony przygraniczne 

wykorzystywać mogą integrację regionalną, ponieważ ich potencjał rynkowy 

wzrasta ponadprzeciętnie, ponadto pozycja zmienia się z peryferyjnej na cen-

tralną. Istotnym czynnikiem istnienia tego efektu jest redukcja kosztów handlu 

i transportu. 

Struktura geograficzna eksportu i importu województwa podlaskiego 

w 2011 r. w rozbiciu na poszczególne kraje przedstawiona została w tabeli 2. 

Najważniejszym odbiorcą podlaskich produktów są Niemcy, największy rynek 

UE i najważniejszy partner handlowy Polski. Udział rynku niemieckiego 

w podlaskim eksporcie to 20%. Na kolejnych miejscach znalazły się Białoruś 

i Rosja, z udziałami wynoszącymi odpowiednio 10,3% oraz 9,5%. W sumie na 

trzy pierwsze kraje przypada 40% udziału w eksporcie Podlasia. Na uwagę za-

sługuje również znaczący udział Litwy w zestawieniu najważniejszych ekspor-

terów. Na trzy kraje graniczące z Podlaskiem przypada prawie 28% eksportu 

województwa o wartości prawie 520 mln USD. 

Tabela 2 

Lista najważniejszych partnerów w eksporcie i imporcie województwa podlaskiego 

w 2011 roku (w mln USD, %) 

 Eksport Import 

 Kraj w mln USD w % Kraj w mln USD w % 

1 Niemcy 377,5  20,1 Rosja 799,9 39,6 

2 Białoruś 192,9  10,3 Niemcy 196,4 9,7 

3 Rosja 178,5  9,5 Białoruś 153,7 7,6 

4 Litwa 146,8  7,8 Szwecja 98,3 4,9 

5 Niderlandy 103,4  5,5 Litwa 94,6 4,7 

6 Wielka Brytania 91,7  4,9 Chiny 87,5 4,3 

7 Francja 80,9  4,3 Włochy 54,6 2,7 

8 Włochy 71,5 3,8 Kazachstan 46,2 2,3 

9 Republika Czeska 51,1 2,7 Niderlandy 45,7 2,3 

10 Słowacja 48,8 2,6 Ukraina 39,9 2,0 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Centrum Analitycznego Administracji Celnej 

Izby Celnej w Warszawie. 

W 2011 r. najważniejszym dla województwa podlaskiego dostawcą była 

Rosja, import z której stanowił prawie 40% całego przywozu pod względem je-

go wartości. Na dwóch kolejnych miejscach uplasowały się Niemcy i Białoruś. 

Te trzy kraje są więc najważniejszymi partnerami handlowymi Podlasia. 
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W pierwszej piątce najważniejszych partnerów handlowych w imporcie znala-

zła się również Litwa, co potwierdza fakt, iż województwo podlaskie w znaczą-

cym stopniu przekłada przygraniczne położenie na intensywność kontaktów 

handlowych. 

Z uwagi na sąsiedztwo województwa podlaskiego i możliwości jego wy-

korzystania w rozwoju wymiany handlowej dokładniejszej analizy wymaga 

handel z dwoma państwami: Białorusią i Rosją. 

Najważniejsze atuty Białorusi sprzyjające rozwojowi stosunków gospo-

darczych z Podlasiem to, poza położeniem geograficznym, nisze rynkowe i za-

potrzebowanie na wiele nie produkowanych dóbr inwestycyjnych i zaopatrze-

niowych, potrzeby modernizacji technicznej gospodarki, stosunkowo dobra in-

frastruktura techniczna, tania siła robocza oraz takie czynniki jak: energia elek-

tryczna, paliwa, wolne strefy gospodarcze przy granicach z Polską, a także 

większa solidność w realizowaniu umów i kontraktów w porównaniu do przed-

siębiorstw innych państw Europy Wschodniej
8
. Podlasie na tle innych regionów 

Polski posiada szczególny potencjał dla rozwoju stosunków gospodarczych 

z Białorusią, wynikający z podobieństwa kultury, mentalności, języka, a niekie-

dy także więzi rodzinnych i dawnych kontaktów osobistych. Z drugiej strony 

Białoruś jest ważnym partnerem firm podlaskich i pochodzących z innych re-

gionów Polski na Wschodzie, traktowanych niekiedy jako pomost między Pol-

ską a Rosją i szerzej między UE a krajami byłego ZSRR. 

Analiza struktury towarowej wymiany handlowej Podlasia z Białorusią 

wskazuje, iż towary eksportowane to przede wszystkim zwierzęta produkty po-

chodzenia zwierzęcego (Sekcja 1.) – w 2011 r. ich wartość wyniosła prawie 96 

mln USD, a udział w strukturze eksportu prawie 49,7%. Ponadto duże znacze-

nie mają towary należące do Sekcji 16. (maszyny i urządzenia) – 13,4%. Z kolei 

w strukturze importu województw podlaskiego z Białorusi dominują produkty 

o znacznie niższym stopniu przetworzenia. W 2011 r. 49,7% importu stanowiły 

surowce naturalne (Sekcja 5.), których wartość wyniosła 78,4 mln USD. Istotną 

rolę odgrywają również: drewno i wyroby z drewna, metale nieszlachetne oraz 

pojazdy (głównie ciągniki). 

Znaczącym i perspektywicznym partnerem handlowym całego kraju i wo-

jewództwa podlaskiego jest Rosja. Pozycja Rosji w handlu zagranicznym Pod-

                                                           
 8 Podlaskie i Białoruś – nasze sąsiedzkie sprawy, „Podlaskie Wiadomości gospodarcze”, Lu-

ty 2013, s. 9; Współpraca gospodarcza z Polską, www.minsk.trade.gov.pl/pl/belarus/article/de- 

tail,456, Wspolpraca_gospodarcza_z_Polska.html (20.10.2011). 
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lasia wynika głównie z konieczności importu surowców naturalnych, w tym ro-

py naftowej i gazu ziemnego. Rynek Rosji jest ponadto dla podlaskich eksporte-

rów coraz bardziej znaczącym kierunkiem ekspansji, z uwagi na stale rosnący 

popyt rosyjskich konsumentów i postrzeganie przez nich towarów z Polski jako 

odznaczających się wysoką jakością
9
. Jego możliwości są ogromne i nawet 

niewielkie udziały w rynku gwarantują istotne korzyści.  

Udział Rosji w eksporcie województwa podlaskiego wyniósł w 2011 r. 

9,5%, a łączna wartość eksportu 178,5 mln USD. Na rynek rosyjski z Podlasia 

trafiły głównie produkty spożywcze (Sekcja 1. – 29%) oraz maszyny i urządze-

nia (Sekcja 16. – 14,6%). Import z Rosji prawie w całości składał się z surow-

ców naturalnych (Sekcja 5. – 96,7%) oraz wyrobów przemysłu chemicznego 

(Sekcja 6. – 2,4%), co daje łącznie prawie 99,1% i wartość 571,4 mln USD. 

Główna przyczyna takiej struktury importu Podlasia to przebieg przez jego tery-

torium rurociągu naftowego „Przyjaźń”. 

Województwo podlaskie, z uwagi na przygraniczne położenie i relatywnie 

niski potencjał gospodarczy, mierzony udziałami w krajowym PKB, produkcji 

sprzedanej przemysłu i innych wielkościach, może zostać uznane za region pe-

ryferyjny. Podlasie odznacza się również niewielkim udziałem w obrotach han-

dlowych kraju. 

Struktura towarowa wymiany handlowej Podlasia odznacza się wysokim 

stopniem koncentracji. W eksporcie dominują artykuły spożywcze (głównie 

mleczarskie) oraz maszyny i urządzenia. Koncentracja produktowa w eksporcie 

oznacza z jednej strony pozytywne zjawisko specjalizacji, z drugiej jednak, 

w sytuacji mniejszego popytu zagranicznego na określone towary oznaczać mo-

że znaczący spadek sprzedaży ich producentów. Stopień koncentracji produk-

towej w imporcie Podlasia jest jeszcze wyższy, niż w przypadku eksportu. Pra-

wie połowa importu województwa w 2011 r. dotyczyła surowców naturalnych. 

Struktura geograficzna handlu Podlasia okazuje się być nieco odmienną, 

niż w przypadku całego kraju i innych województw Polski Wschodniej. Podla-

sie jest regionem kraju najmniej „zależnym” od rynków UE. W jego przypadku 

peryferyjność, rozumiana jako oddalenie geograficzne od regionów centralnych, 

przekłada się w znaczącym stopniu na intensyfikację wymiany handlowej z są-

                                                           
 9  Koniunktura w Rosji niech trwa, „Puls Biznesu”, 20 marca 2013, s. 6. 
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siadami. Okresowy (do 2009 r.) wzrost znaczenia krajów byłego ZSRR w eks-

porcie województwa prawdopodobnie wynikał z wykorzystania tych rynków 

jako swoistego „poligonu doświadczalnego”, na którym producenci mogli 

sprawdzać jakość towarów oraz uczyć się metod marketingowych, by zdobytą 

tam praktykę później wykorzystać w ekspansji eksportowej do UE i innych kra-

jów wysoko rozwiniętych. Od 2010 r. rozpoczął się spadek znaczenia rynków 

b. ZSRR w eksporcie Podlasia, co może wynikać z faktu, iż zdobyte doświad-

czenia procentują w postaci wzrostu eksportu na rynki UE i innych krajów. 

Grabowiecki J., Struktura geograficzna wymiany handlowej województwa podlaskiego, 

w: Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskiej, 

red. J. Grabowiecki, Wydawnictwo BFKK, Białystok 2012. 
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The main goal of the article is an analysis of Podlaskie voivodship foreign trade. 

Authors analyze commodity and geographical structure of Podlaskie voivodship trade 

after the accession into EU. Commodity structure shows high level of product concen-

tration. Podlaskie voivodship is a region, where geographical location restricts EU 

countries share in foreign trade. Important partners in Podlaskie’s foreign trade are 

Eastern European countries, especially Belarus and Russia. 

Translated by Monika Fiedorczuk 

 



 

 

 

 

 



 

 

bserwowane w Polsce zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem 

poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego skłania do poszukiwania 

czynników determinujących to zjawisko. Jednym z kluczowych zagadnień wy-

magających analizy w ujęciu regionalnym jest funkcjonowanie rynku pracy, 

który na obszarach wiejskich często jest zdominowany przez miejsca pracy 

w ramach indywidualnych gospodarstw rolnych. Powszechnie mówi się o po-

trzebie przekształceń struktury agrarnej i poprawie efektywności rolnictwa, co 

w pewnym stopniu musi wiązać się z przenoszeniem miejsc pracy z rolnictwa 

do innych sektorów gospodarki. Z tego punktu widzenia istotny jest opis i ana-

liza rynku pracy najemnej na obszarach wiejskich, gdyż część nadwyżek zaso-

bów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w wyniku procesu prze-

kształceń znajdzie zatrudnienie w podmiotach zewnętrznych. 

Celem artykułu jest klasyfikacja podregionów (NTS 3) przeważająco wiej-

skich ze względu na poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

i dynamikę jego zmian w ujęciu realnym oraz wskazanie grup podregionów po-

dobnych do siebie pod tym względem. Podregiony wiejskie wyodrębniono we-

dług metodologii identyfikowania i podziału stosowanej przez Eurostat. Bada-

nie przeprowadzono w oparciu o procedurę klasyfikacji zbioru obiektów z wy-

korzystaniem statystyk pozycyjnych. Jako okres badawczy, biorąc pod uwagę 
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dostępność w pełni porównywalnych danych, przyjęto lata 2008–2011. W opra-

cowaniu wykorzystano dane pochodzące z Banku Danych Lokalnych Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

 

Rozwój gospodarczy regionu stanowi proces zmian dokonujących się 

w gospodarce, zarówno ilościowych, które dotyczą wzrostu produkcji, zatrud-

nienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia, 

jak również towarzyszących im zmian o charakterze jakościowym
1
. Różna dy-

namika tego procesu obserwowana w odniesieniu do poszczególnych regionów 

prowadzi do zróżnicowania poziomu ich rozwoju. Zróżnicowanie obszarów 

wiejskich ma swoje źródła w nakładaniu się na siebie czterech grup czynni-

ków
2
: 

- historycznych (różnice wynikające z przynależności poszczególnych obsza-

rów do określonych państw w okresie zaborów), 

- związanych z układem, który można analizować stosując kategorie centrum- 

-peryferie (przy czym nie jest to jeden układ, ale szereg układów hierar-

chicznych), 

- łączących się z występowaniem specyficznych czynników określanych jako 

„renta położenia” np. sąsiedztwo przejść granicznych, obszary o wybitnym 

znaczeniu dla funkcji turystycznej, 

- związanych z efektami programów regionalnych lub subregionalnych po-

dejmowanych zazwyczaj w celu aktywizacji danego obszaru. 

Potencjał rozwoju rynków pracy na obszarach wiejskich jest silnie uzależ-

nione od ich położenia względem miast oraz stopnia rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej. Największe możliwości tworzenia pozarolniczych miejsc pra-

cy na obszarach wiejskich występują w przypadku kilku największych miast, 

wokół których kształtuje się obszar szybkiego rozwoju funkcji pozarolniczych, 

składający się z dwóch pierścieni gmin. Miasta mniejsze wykazują słabsze, ale 

                                                           
 1 M. Markowska, Ocena zróżnicowania dynamiki PKB per capita w europejskiej przestrzeni 

regionalnej z wykorzystaniem klasyfikacji z medianą, w: Problemy rozwoju regionalnego, red. 

R. Brol, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 110, Wrocław 2010, s. 207. 

 2 A. Rosner, Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce, w: Uwarunkowania 

i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, IRWiR 

PAN, Warszawa 2005, s. 284. 
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wyraźne oddziaływanie na sąsiednie obszary wiejskie, które charakteryzuje 

szybki rozwój lokalnego rynku pracy pozarolniczej, jak i korzystanie z możli-

wości rynku zlokalizowanego w mieście. Podobny przyspieszony rozwój poza-

rolniczego rynku pracy na obszarach wiejskich dostrzec można według głów-

nych ciągów komunikacyjnych. Jednocześnie na obszarach wiejskich położo-

nych peryferyjnie w stosunku do obszarów miejskich i głównych ciągów ko-

munikacyjnych rozwój pozarolniczych lokalnych i wiejskich rynków pracy jest 

nieznaczny, a nawet dostrzec można jego zawężenie
3
. 

Dane statystyczne dotyczące rynku pracy uwzględniające jedynie ogólny 

podział na miasto i wieś pokazują zafałszowany obraz obszarów wiejskich. Po-

kazują one relatywnie lepszą sytuację na wsi, co wynika ze specyfiki wiejskiego 

rynku pracy, gdzie nadwyżki zasobów pracy występują w dwóch formach: bez-

robocia jawnego oraz ukrytego w zatrudnieniu w indywidualnych gospodar-

stwach rolnych. Poza tą nadwyżką można jeszcze mówić o nadwyżce „poten-

cjalnej”, którą stanowią osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł utrzy-

mania oraz grupa osób ujawniająca się w procesie przekształceń struktury 

agrarnej. Procesy przemian w rolnictwie dokonują się stale, w wyniku czego 

zapotrzebowanie na pracę w tym sektorze zmniejsza się. W procesie tych prze-

mian należy oczekiwać wciąż pojawiających się nowych przerostów zatrudnie-

nia
4
. 

Zróżnicowanie potencjału rozwoju rynków pracy na obszarach wiejskich 

znajduje swoje odzwierciedlenie m.in. w zróżnicowaniu poziomu wynagrodzeń. 

W literaturze wynagrodzenie jest najczęściej definiowane jako zapłata za pracę 

podporządkowaną wykonywaną na rzecz pracodawcy
5
. Jest ono kategorią eko-

nomiczną, która może być postrzegana dwojako. Z jednej strony stanowi skład-

nik kosztów produkcji i w związku z tym wpływa na konkurencyjność regionu. 

Z punktu widzenia gospodarstw domowych jest ono z kolei jednym z najważ-

niejszych źródeł dochodów. 

Zgodnie z neoklasyczną teorią podziału wysokość płacy jest zdetermino-

wana przez produkcyjność krańcową czynnika wytwórczego. Z podziału we-

dług pracy wynika, że płace powinny być zróżnicowane, a relacje pomiędzy 

                                                           
 3  Ibidem, s. 288. 

 4  M. Stanny, Regionalne zróżnicowanie nadwyżek wiejskich zasobów pracy w Polsce, 

w: Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, red. R. Horodeński, C. Sadowska- 

-Snarska, WSE w Białymstoku, IPiSS, Białystok–Warszawa 2010, s. 380–381. 

 5  S. Borkowska, Wynagrodzenia – rozwiązywanie problemów w praktyce, Oficyna Ekono-

miczna, Kraków 2004, s. 11. 
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nimi zgodne z wymaganiami stawianymi przez pracę, czyli jej złożonością, wy-

siłkiem, odpowiedzialnością i warunkami wykonywania oraz z efektami proce-

su pracy
6
. 

Wynagrodzenie poszczególnych pracowników zależy od ich specyficz-

nych cech oraz od otoczenia, w którym wykonują swoją pracę. W odniesieniu 

do poziomu indywidualnego wynagrodzenia można zatem mówić o jego uwa-

runkowaniach ekonomicznych, społecznych czy demograficznych. Do najistot-

niejszych czynników determinujących poziom wynagrodzenia, związanych 

z samym pracownikiem, należy zaliczyć: wiek, płeć, poziom wykształcenia, 

staż pracy, wykonywany zawód, wymiar czasu pracy. Wśród czynników ze-

wnętrznych w stosunku do pracownika za najważniejsze należy uznać: sektor 

zatrudnienia, sekcję gospodarki narodowej, lokalizację zakładu pracy, wielkość 

podmiotu, politykę państwa w odniesieniu do rynku pracy (w tym zwłaszcza 

wysokość płacy minimalnej). Wszystkie te czynniki oddziałują na poziom in-

dywidualnej produktywności pracy, która dotyczy efektów pracy konkretnego 

pracownika. 

Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń jest zatem pochodną struktury 

gospodarki oraz produktywności pracy (mierzonej np. wartością dodaną brutto 

w przeliczeniu na 1 pracującego), a także uwarunkowań lokalnego rynku pracy. 

W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że zróżnicowanie wynagrodzeń jest 

zjawiskiem, które powinno występować w przestrzeni regionalnej. Sprawą dys-

kusyjną jest jedynie jego skala oraz dynamika zmian. 

Głównym czynnikiem, który zgodnie z teorią prowadzi do wzrostu regio-

nalnego zróżnicowania płac jest przestrzenna koncentracja aktywności gospo-

darczej. Sytuacja taka, ze względu na istnienie powiązań popytowo- 

-podażowych, może być opłacalna zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pracow-

ników. Przedsiębiorstwa mają lepszy dostęp do większego rynku zbytu lub tań-

szych półproduktów. Z kolei pracownicy w sytuacji zwiększonego popytu na si-

łę roboczą mogą wynegocjować wyższe realne wynagrodzenia. Bezpośrednią 

konsekwencją koncentracji aktywności ekonomicznej w konkretnych regionach 

powinno być przyspieszenie ich stopy wzrostu gospodarczego. Prowadzi to 

m.in. do narastania zróżnicowania regionalnego PKB per capita oraz realnych 

wynagrodzeń
7
. 

                                                           
 6  J. Meller, Zróżnicowanie płac w Polsce, PWE, Warszawa 1988, s. 11. 

 7  B. Rokicki, Regionalna konwergencja płac w Polsce w okresie integracji z UE, w: Polska 

w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, 

M.W. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 221–242. 
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P. Kumor i J.J. Sztaudynger stawiają hipotezę, że można określić optymal-

ne, z punktu widzenia tempa wzrostu Produktu Krajowego Brutto, zróżnicowa-

nie wynagrodzeń. Jeśli jest ono mniejsze od optymalnego jednostki najbardziej 

twórcze, pracowite i efektywne nie są wystarczająco wynagradzane i motywo-

wane do wykorzystywania swoich możliwości w procesie wytwarzania produk-

tu krajowego. Jeśli zróżnicowanie jest większe od optymalnego pracownicy 

o niższych kwalifikacjach mają zbyt niskie płace, czemu towarzyszy poczucie 

niesprawiedliwości. Ogranicza to kapitał społeczny, co negatywnie wpływa na 

rozwój ekonomiczny i społeczny kraju
8
. 

 

Klasyfikacja regionów oznacza zupełny i rozłączny podział danego, nie-

jednorodnego z punktu widzenia określonych cech, zbioru regionów na pewną 

liczbę niepustych podzbiorów, wewnętrznie bardziej jednorodnych, dokonywa-

ny na podstawie relacji podobieństwa. Klasyfikacja regionów oznacza zarówno 

czynność podziału zbioru regionów opisanych na obiektach, jak i efekt tej 

czynności
9
. 

W badaniu podregiony wiejskie wyodrębniono według metodologii identy-

fikowania i podziału podregionów (NTS 3) stosowanej przez Eurostat. Według 

tej typologii za podregiony przeważająco wiejskie uznaje się te, gdzie udział 

ludności mieszkającej na terenie „gridów” (kwadratów o powierzchni 1 km
2
 

określonych według siatki geograficznej) wyznaczonych jako wiejskie według 

kryteriów gęstości zaludnienia i minimalnej liczby ludności na obszarze NTS 3 

przekracza 50%. Jako dodatkowe kryterium delimitacji bierze się także pod 

uwagę wielkość miasta na terenie danego NTS 3. Jeżeli jest to miasto o liczbie 

ludności powyżej 200 tys., stanowiącej przynajmniej 25% populacji, podregion 

ten nie może być uznany za przeważająco wiejski. Według kryteriów identyfi-

kowania typu podregionu stosowanych przez Eurostat na obszarze Polski znaj-

duje się 28 podregionów przeważająco wiejskich
10

. 

                                                           
 8  P. Kumor, J.J. Sztaudynger, Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce – analiza ekonome-

tryczna, „Ekonomista” 2007, nr 1, s. 45–59. 

 9  Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 191. 

 10  Obszary wiejskie w Polsce. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Olsztynie, 

Warszawa–Olsztyn 2011, s. 89. 
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Badanie przeprowadzono w oparciu o procedurę klasyfikacji zbioru obiek-

tów z wykorzystaniem statystyk pozycyjnych, w tym przypadku mediany, która 

może być przydatna w sytuacjach, w których poszukuje się obiektów-liderów
11

. 

Procedurą klasyfikacji objęty jest zbiór obiektów P = {P1, P2, ... , PK} o li-

czebności K. Każdy z obiektów zbioru opisany jest zbiorem m zmiennych ozna-

czonych jako X = {X1, X2, ... , Xm}. Opis liczbowy można ująć za pomocą ma-

cierzy o postaci: 

,

...

......

...

1

111

mKKmK

kj

m

xx

x

xx

P

 

gdzie: 

xkj – wartość j-ej zmiennej (j = 1, ..., m) w k-tym obiekcie (k = 1, ..., K) 

zbioru P. 

Procedura klasyfikacji jest dokonywana w trzech etapach
12

. W pierwszym 

przeprowadza się normalizację zmiennych i ich właściwe uporządkowania dla 

poszczególnych rodzajów zmiennych, w tym przypadku od najwyższej do naj-

niższej, czyli: 

Dla i = 1 ,max1
kj

k
kj xx  

Dla i = K .min kj
k

K
kj xx  

Drugi etap polega na wyznaczeniu mediany dla każdej zmiennej Xj. Dla 

parzystej liczby obiektów Me Xj jest wartością obliczoną następująco: 

.
2

1)2:()2:( Ki
kj

Ki
kj

j

xx
MeX

 

W trzecim etapie dokonuje się klasyfikacji obiektów, przy czym propono-

wana procedura klasyfikacji uwzględnia dwa przypadki. W pierwszym algo-

rytm prowadzi do budowy (m + 1) klas, gdy zbiory opisane są za pomocą m- 

-zmiennych. W przypadku drugim algorytm klasyfikacji prowadzi do budowy 

                                                           
 11  M. Markowska, D. Strahl, Statystyki pozycyjne w klasyfikacji porównawczej, w: Klasyfika-

cja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe 

Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 988. Taksonomia 10, Wrocław 

2003, s. 299–308. 

 12  D. Strahl red. Metody oceny…, s. 193–196. 
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2
m
 klas możliwych kombinacji z m-zmiennych. Ten drugi przypadek może mieć 

zastosowanie w sytuacji, w której zależy nam na rozważeniu kilku możliwych 

ocen wspomagających proces decyzyjny. W opracowaniu uwzględniono przy-

padek pierwszy. 

Do klasy S1 wchodzą obiekty ze zbioru P, których wartości wszystkich 

zmiennych Xj, czyli m-zmiennych, są wyższe od mediany lub jej równe. Do kla-

sy S2 wchodzą obiekty ze zbioru P (z wyłączeniem obiektów, które znalazły się 

w klasie S1), których wartości tylko (m-1) zmiennych są wyższe od mediany lub 

jej równe. Do klasy Sm wchodzą obiekty ze zbioru P, spośród których wartość 

tylko jednej zmiennej Xj jest wyższa od mediany lub jej równa. Do klasy Sm+1 

wchodzą obiekty, których żadna wartość zmiennej Xj nie jest wyższa lub równa 

medianie. 

W opracowaniu, biorąc pod uwagę dostępność danych, jako okres badaw-

czy przyjęto lata 2008–2011. Każdy z 28 obiektów badawczych opisano za po-

mocą trzech zmiennych, którymi były wartości łańcuchowych wskaźników dy-

namiki zmian wynagrodzeń realnych. Umożliwiło to podział obiektów na cztery 

klasy. 

 

W okresie objętym badaniem odnotowano wzrost poziomu przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich podregionach przeważająco 

wiejskich (tab. 1). 

Tabela 1 

Poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w podregionach przeważają-

co wiejskich w latach 2008–2011 [w zł] 

Podregion 2008 2009 2010 2011 

bialski 2481,51 2649,16 2841,15 2999,58 

chełmsko-zamojski 2537,75 2671,98 2759,07 2923,32 

ciechanowsko-płocki 3119,05 3256,61 3366,54 3572,04 

elbląski 2430,91 2558,56 2685,6 2827,54 

ełcki 2425,08 2530,12 2660,81 2806,10 

grudziądzki 2447,94 2577,05 2698,32 2829,77 

kaliski 2403,91 2490,05 2603,67 2746,13 

koniński 2649,16 2785,25 2907,87 3075,49 

krośnieński 2401,06 2545,81 2650,41 2796,37 
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Podregion 2008 2009 2010 2011 

leszczyński 2443,79 2582,70 2696,74 2850,87 

łomżyński 2597,05 2682,75 2872,70 3062,15 

nowosądecki 2457,46 2592,29 2671,85 2801,48 

nyski 2533,85 2653,98 2778,01 2927,49 

opolski  3013,62 3126,24 3288,18 3385,41 

ostrołęcko-siedlecki 2655,45 2820,06 2950,04 3125,97 

pilski 2628,03 2749,86 2885,69 3025,14 

piotrkowski 2718,20 2870,20 3297,76 3521,42 

przemyski 2505,93 2630,28 2764,67 2949,43 

puławski 2592,02 2690,89 2827,47 3013,12 

sandomiersko-jędrzejowski 2757,98 2846,33 2982,23 3145,71 

sieradzki 2408,12 2536,43 2666,84 2784,94 

skierniewicki 2494,83 2670,52 2810,76 2945,41 

stargardzki 2467,91 2641,64 2749,44 2941,43 

starogardzki 2689,72 2837,03 2915,09 3080,90 

suwalski 2762,83 2799,91 2948,36 3147,96 

tarnobrzeski 2603,95 2701,89 2829,12 2985,28 

tarnowski 2529,45 2697,36 2833,49 2992,46 

włocławski 2483,75 2634,08 2742,44 2863,54 

mediana 2531,65 2671,25 2819,12 2967,36 

Źródło:  Bank Danych Lokalnych GUS www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id= 

643344&p_token=0.9463930123019964 (dostęp 17.06.2013). 

W całym badanym okresie najwyższy poziom wynagrodzeń utrzymywał 

się w podregionie ciechanowsko-płockim. Z kolei najniższe wynagrodzenia 

otrzymywały osoby zatrudnione w podmiotach gospodarczych zlokalizowanych 

w podregionie kaliskim. Wyjątkiem okazał się 2008 r., gdy najniższe wynagro-

dzenia odnotowano w podregionie krośnieńskim. Relacja pomiędzy najniższym 

a najwyższym wynagrodzeniem w badanej zbiorowości utrzymywała się na 

względnie stałym poziomie i wynosiła ok. 0,77. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że zjawisko konwergencji w sferze wynagrodzeń na obszarach wiej-

skich występuje w ograniczonym zakresie. 

W celu obliczenia dynamiki zmian wynagrodzeń realnych wynagrodzenia 

nominalne zostały skorygowane o wskaźniki cen dóbr i usług konsumpcyjnych 

właściwe dla województw, na obszarze których znajdują się poszczególne pod-

regiony. Na przestrzeni badanego okresu wynagrodzenia realne, stanowiące od-

zwierciedlenie siły nabywczej, wzrosły we wszystkich podregionach, chociaż 

w kilku przypadkach w poszczególnych latach nastąpił ich spadek (tab. 2). 
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Tabela 2 

Dynamika zmian przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w podregionach 

przeważająco wiejskich w latach 2009–2011
a 

Podregion 
Rok poprzedni =100 2008=100 

2009 2010 2011 2011 

bialski 103,3 105,4 101,5 110,5 

chełmsko-zamojski 101,9 101,4 101,9 105,3 

ciechanowsko-płocki 101,0 101,0 102,3 104,3 

elbląski 101,9 101,8 100,7 104,4 

ełcki 101,0 102,0 100,8 103,9 

grudziądzki 101,9 102,1 100,3 104,3 

kaliski 100,0 101,7 100,7 102,4 

koniński 101,5 101,6 101,0 104,1 

krośnieński 102,0 100,9 100,6 103,5 

leszczyński 102,0 101,6 101,0 104,6 

łomżyński 100,1 104,7 102,0 106,9 

nowosądecki 101,9 100,5 100,5 102,9 

nyski 101,2 101,8 100,9 104,0 

opolski  100,2 102,3 98,6 101,1 

ostrołęcko-siedlecki 102,7 102,2 102,2 107,2 

pilski 101,0 102,1 100,1 103,2 

piotrkowski 102,0 111,8 102,3 116,6 

przemyski 101,0 101,9 101,7 104,6 

puławski 100,5 103,2 102,5 106,3 

sandomiersko-jędrzejowski 99,4 102,1 100,7 102,3 

sieradzki 101,8 102,3 100,0 104,1 

skierniewicki 103,4 102,4 100,4 106,3 

stargardzki 103,2 101,3 102,6 107,3 

starogardzki 103,0 100,1 101,5 104,7 

suwalski 98,2 102,9 102,2 103,3 

tarnobrzeski 99,9 101,5 100,6 101,9 

tarnowski 103,0 102,4 101,3 106,8 

włocławski 102,7 101,5 99,8 104,0 

mediana 101,8 101,9 101,0 104,3 
a ceny stałe 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie: Bank Danych Lokalnych GUS. 

W okresie objętym analizą pomiędzy poszczególnymi regionami widoczne 

jest silne zróżnicowanie dynamiki zmian wynagrodzeń realnych. W latach 

2008–2011 najsilniej wzrosły one w podregionie piotrkowskim (o 16,6%) oraz 

bialskim (o 10,5%), natomiast najniższy wzrost nieprzekraczający 2% odnoto-

wano w podregionie opolskim i tarnobrzeskim.  

Z punktu widzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach gospodar-

czych ważna jest nie tylko skala wzrostu wynagrodzeń, ale również pewna cią-

głość tego procesu. Dlatego też w przeprowadzonej procedurze klasyfikacyjnej 
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przyjęto okresy roczne. Z jednej strony pozwoliło to na wyodrębnienie grupy 

podregionów, gdzie wzrost wynagrodzeń w każdym kolejnym roku był wyższy 

od mediany, a z drugiej strony tych, w których dynamika zmian za każdym ra-

zem była niższa niż wynosiła wartość mediany (tab. 3). 

Tabela 3 

Wyniki procedury klasyfikacyjnej z wykorzystaniem mediany 

Klasa 

Liczba obserwacji, dla których dy-

namika zmian wynagrodzenia re-

alnego ≥ mediany 

Podregiony 

S1 3 bialski, ostrołęcko-siedlecki, piotrkowski, tar-

nowski  

S2 2 chełmsko-zamojski, grudziądzki, leszczyński, 

łomżyński, puławski, skierniewicki, stargardzki, 

starogardzki, suwalski,  

S3 1 ciechanowsko-płocki, elbląski, ełcki, koniński, 

krośnieński, nowosądecki, opolski, pilski, prze-

myski, sandomiersko-jędrzejowski, sieradzki, 

włocławski,  

S4 0 kaliski, nyski, tarnobrzeski 

Źródło: opracowanie własne. 

W klasie S1 znalazły się 4 podregiony: bialski, ostrołęcko-siedlecki, tar-

nowski i piotrkowski. Szczególną uwagę warto zwrócić na podregiony bialski 

i tarnowski, w których w 2008 r. poziom przeciętnego miesięcznego wynagro-

dzenia brutto był niższy niż mediana w badanej zbiorowości. Oznacza to, że 

w tych podregionach wynagrodzenia wzrastały szybciej niż w wielu innych od-

znaczających się wyższym ich poziomem. W klasie S2 znalazło się 9 podregio-

nów, zaś w klasie S3 12 podregionów. W ostatniej klasie skupiającej podregiony 

o dynamice zmian wynagrodzeń w każdym z badanych lat niższej niż wartość 

mediany znalazły się podregiony kaliski, nyski, tarnobrzeski. Szczególnie nie-

korzystnie sytuacja przedstawia się w podregionie kaliskim, gdzie wynagrodze-

nia są najniższe w całym kraju i dodatkowo dystans w stosunku do większości 

podregionów przeważająco wiejskich pogłębia się. 

Przeprowadzona procedura klasyfikacyjna umożliwiła również wskazanie 

podregionów-liderów, tj. obszarów przeważająco wiejskich o względnie wyso-

kim poziomie i tempie zmian wynagrodzeń. Przyjmując za kryteria klasyfikacji 

medianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2008 r. oraz me-

dianę dynamiki zmian realnych wynagrodzeń w latach 2008–2011 w grupie tej 
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znalazło się 7 podregionów: chełmsko-zamojski, ciechanowsko-płocki, łomżyń-

ski, ostrołęcko-siedlecki, piotrkowski, puławski i starogardzki. Na drugim bie-

gunie, czyli w grupie charakteryzującej się w 2008 r. poziomem wynagrodzeń 

niższym niż mediana oraz dynamiką zmian niższą od mediany dla badanej zbio-

rowości znalazły się podregiony: ełcki, grudziądzki, kaliski, krośnieński, nowo-

sądecki, sieradzki i włocławski.  

Przeprowadzona analiza wykazała dość silne zróżnicowanie poziomu i dy-

namiki zmian wynagrodzeń w przestrzeni regionalnej w Polsce, co ma istotny 

wpływ na przebieg procesu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiej-

skich. Niezbyt wysokie koszty pracy są powszechnie postrzegane jako czynnik 

zwiększający konkurencyjność regionu. Z drugiej strony niskie wynagrodzenia, 

ze względu na pełnioną funkcję dochodową, rzutują na poziom konsumpcji 

i popytu wewnętrznego, co stanowi barierę dla wzrostu aktywności gospodar-

czej w skali lokalnej i wpływa negatywnie na rozmiary popytu na pracę. Pogor-

szenie koniunktury na lokalnym rynku pracy istotnie ogranicza możliwości 

zwłaszcza pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich. Obszary charak-

teryzujące się relatywnie niską dynamiką zmian wynagrodzeń realnych są nara-

żone na spowolnienie procesów rozwojowych. Zwłaszcza w grupie podregio-

nów charakteryzujących się najniższym poziomem wynagrodzeń skutkiem tego 

może być utrwalenie niekorzystnych przemian demograficznych następujących 

w wyniku zjawiska emigracji zarobkowej lub migracji ze wsi do miast, co doty-

czy przede wszystkim osób młodych i relatywnie dobrze wykształconych. 
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The paper presents the classification of predominantly rural subregions (NTS 3) in 

Poland by Eurostat regional typology using positional statistics with regard to the level 

and dynamics of wages in the period 2008–2011. It was stated that within the subre-

gions with the highest dynamics of real wages there were also such where the level of 

wages was relatively high. It could be a barrier in the process of economic convergence 

in rural areas in Poland. 

Translated by Piotr Adamczyk 

 

 



 

 

odstawowym wyzwaniem dla polskich regionów na początku XXI wieku 

jest optymalne wykorzystanie potencjału rozwojowego w celu zapewnie-

nia trwałego i zrównoważonego rozwoju, zwiększenia konkurencyjności gospo-

darki i spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej, ale także sprostanie 

wyzwaniom globalnym, takim jak starzenie się społeczeństwa, zmiany klima-

tyczne i energetyczne oraz kryzys finansowy i gospodarczy, z jakim obecnie 

zmaga się gospodarka światowa. Realizacja tych celów wymaga tworzenia wa-

runków dla właściwego wykorzystania zasobów własnych regionów oraz przy-

ciągnięcia zasobów zewnętrznych oraz ich ukierunkowanie na realizację działań 

o największym potencjale wzrostu, przy użyciu instrumentów polityk publicz-

nych, w tym instrumentów polityki spójności
1
. 

Instrumentami ekonomiczno-finansowymi, które mają bezpośredni wpływ 

na rozwój lokalny jest kształtowanie podatków i opłat lokalnych oraz cen za 

usługi komunalne, (instrumenty dochodowe). Są to jednocześnie najbardziej 

efektywne narzędzia oddziaływania.  

                                                           
 1  Rozwój regionalny w Polsce, Raport 2009, Warszawa 2009; www.mrr.gov.pl/rozwoj_ 

regionalny/poziom _krajowy/analizy_i_stany_raporty_ze_stanu_sytuacji_spoleczno-go-spoda- 

rczej_polski/raporty/Documents /raport_2009_06_02_ver_okl_120609.pdf (20.05.2013). 
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Celem artykułu jest wskazanie znaczenia dochodów własnych i sposobu 

wykorzystania wydatków budżetowych dla finansowania rozwoju lokalnego. 

Oceny gmin w analizowanym aspekcie dokonano za pomocą analizy struktury 

i dynamiki, oraz metody wskaźnika syntetycznego. Uwzględniając dane pozy-

skane z banku danych lokalnych GUS, w oparciu o statystykę opisową wyelimi-

nowano zmienne mające quasi-stały, oraz usunięto cechy nadmiernie skorelo-

wane ze sobą. Kolejno wyznaczono wskaźnik syntetyczny przyjmujący warto-

ści z przedziału [0;1]. 

Głównym podmiotem w zakresie zarządzania rozwojem lokalnym pełni 

wspólnota samorządowa, która ma instrumenty skutecznego oddziaływania ta-

kie jak podatki lokalne, działania planistyczne (m.in. w zakresie gospodarki 

przestrzennej czy zrównoważonego rozwoju) i przyjęte strategie. W zakresie za-

rządzania rozwojem lokalnym ważna jest autonomia decyzyjna organów admi-

nistracji terytorialnej i kierownictwa urzędów. Kluczowe miejsce w działalności 

samorządu terytorialnego zajmuje zarządzanie sprawami publicznymi, które 

obejmują rozwój lokalny
2
. R. Brol traktuje rozwój lokalny jako zharmonizowa-

ne i systematyczne działanie społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz pozo-

stałych podmiotów funkcjonujących w gminie zmierzające do kreowania no-

wych i poprawy istniejących walorów użytkowych gminy, tworzenia korzyst-

nych warunków dla lokalnej gospodarki oraz zapewnienia ładu przestrzennego 

i ekologicznego
3
.  

 

Każdemu działaniu w realnej sferze gospodarki towarzyszy strumień środ-

ków finansowych. Między rozwojem lokalnym a finansami gminy występują 

wzajemne powiązania i uwarunkowania. Gmina bowiem ponosi najpierw wy-

datki na rozbudowę i modernizację infrastruktury, aby mógł dokonać się rozwój 

społeczno-gospodarczy na jej terenie, który przyniesie jej określone dochody po 

zrealizowaniu inwestycji z nim związanych
4
. Finanse jednostek samorządu tery-

                                                           
 2  J. Gierszewski, Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym, janu-

szgierszewski.pl/files/art.%20AON%203.%20administracja%20a%20rozwoj%20lokalny.pdf 

(31.05.2013). 

 3  R. Brol, Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna 

w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998, s. 11. 

 4  A. Zalewski, Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse 

gminy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009, s. 183. 
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torialnego obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych 

oraz ich rozdysponowaniem. 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego uchwalane są przez właściwe 

rady na okres roku kalendarzowego, w terminach i na zasadach określonych 

w ustawach o samorządzie terytorialnym. Dochodami budżetu są środki pu-

bliczne pobierane bezzwrotnie przez JST od podmiotów gospodarczych oraz 

osób fizycznych, jak również środki otrzymane z budżetu państwa – subwencje 

i dotacje, które mogą być przeznaczone na wydatki publiczne oraz rozchody
5
. 

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego. Przesądzają one o stopniu i zakresie samodzielności finansowej 

organów samorządowych, traktuje się je bowiem jako wskaźnik poziomu tej 

samodzielności.  

Wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację zadań określonych 

w ustawie o samorządzie gminnym. Do zakresu działania gminy należą wszyst-

kie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 

innych podmiotów. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

dzielą się na majątkowe (w tym inwestycyjne) oraz bieżące, do których zalicza 

się m.in.: dotacje dla jednostek organizacyjno‐prawnych działających w budże-

tach jednostek samorządu terytorialnego, świadczenia na rzecz osób fizycznych. 

Oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów gminy, czy też między 

innymi strategia rozwoju gminy sprawiają, że kształtowanie się zarówno po-

ziomu wydatków inwestycyjnych, a także ich struktury posiada na ogół zróżni-

cowany charakter zarówno w czasie, jak również w przestrzenni.  

 

Województwo świętokrzyskie położone jest w południowo-wschodniej 

części kraju. Obejmuje ono powierzchnię 11 672 km
2
 (15. miejsce w kraju), 

z liczbą ludności prawie 1330 tys. (13. miejsce). Województwo składa się z 14 

powiatów (w tym miasto na prawach powiatu Kielce) oraz 102 gmin. W tym, 

z 5 gmin miejskich (Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarży-

sko-Kamienna i Sandomierz), 26 gmin miejsko-wiejskich oraz 71 gmin wiej-

                                                           
 5  Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, praca zbiorowa pod red. W. Miemiec 

i B. Cybulskiego, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPUM, Warszawa 2002, s. 110–111.  
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skich. Należy ono do najmniejszych i najsłabiej rozwiniętych w Polsce oraz do 

grupy 20 najsłabiej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej. Region boryka 

się z wieloma problemami o charakterze gospodarczym, społecznym i prze-

strzennym. Najważniejsze z nich to niekorzystna struktura gospodarcza charak-

teryzująca się bardzo dużym udziałem zatrudnienia w rolnictwie (1/5 ogółu pra-

cujących), i wciąż wysokim udziałem przemysłu. Dopiero w ostatnich latach ro-

śnie znaczenie sektora usług. Przedsiębiorstwa przemysłowe obecne w regionie 

należą do sektora niskiej techniki. Województwo ma wysoką stopę bezrobocia 

i niskie – rosnące PKB
6
. Województwo świętokrzyskie ma wyraźną specjaliza-

cję gospodarczą na bazie zatrudnionych w zakresie branży rolno-spożywczej 

i przemysłu, szczególnie przemysłu mineralnego i wyrobów z metali (w tym 

branża odlewnicza). Branże zakorzenione w regionie, dzięki wsparciu ich dal-

szego rozwoju w kierunku generowania wyższej niż dotychczas wartości doda-

nej mogą stad się motorem innowacyjnego rozwoju województwa. 

 
Sortowano wg 2011 powierzchnia od największych do najmniejszych; dane dla wybranych gmin 

w obu grupach. 

Rys. 1.  Powierzchnia wybranych gmin oraz liczba mieszkańców w latach 2007–2011 

Źródło:  opracowanie własne. 

                                                           
 6  www.spinno.pl/rsi/component/phocadownload/category/4-konsultacje-spolecznej-regiona- 

lnej-strategii-innowacji?download=5:raport-z-analizy-gospodarki-wojewodztwa-swietokrzyskie- 

go-na-potrzeby-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-swietokrzyskiego. 
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Do znaczących problemów społecznych należą wysokie saldo migracji 

i ujemny przyrost naturalny. Województwo świętokrzyskie należy do regionów, 

gdzie liczba ludności maleje najszybciej, a dynamika spadku wzrasta. Stale 

zwiększa się także liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, szczególnie na 

obszarach wiejskich, zmniejsza się natomiast liczba urodzeń. Zmniejsza się też 

wskaźnik aktywności zawodowej ludności przy rosnącym trendzie w kraju. 

 
Sortowano wg 2011 ludność od największych do najmniejszych; dane dla wybranych gmin w obu 

grupach. 

Rys. 2.  Powierzchnia wybranych gmin oraz liczba mieszkańców w latach 2007–2011 

Źródło:  opracowanie własne. 

W ocenie demograficznej dla całego badanego obszaru obserwuje się 

zmniejszenie liczby ludności i niekorzystne zmiany w strukturze wieku ludno-

ści, co w dłuższej perspektywie będzie skutkować spadkiem dochodów włas- 

nych budżetu.  
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Tabela 1 

Wskaźnik obciążenia demograficznego wybranych gmin województwa świętokrzyskie-

go w latach 2007, 2009 i 2011 

 

Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym [oso-

ba] 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

[osoba] 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym na 

100 osób w wieku 

produkcyjnym [oso-

ba] 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Łubnice  73,5 70,0 68,7 104,0 109,0 113,0 37,5 36,6 36,4 

Pacanów  71,9 69,9 68,2 120,0 125,0 126,0 39,2 38,9 38,0 

Michałów  73,2 71,2 67,8 111,0 114,0 112,0 38,5 37,9 35,8 

Gnojno  69,2 69,1 67,6 103,0 108,0 108,0 35,2 35,9 35,0 

Radków  75,1 72,5 67,6 145,0 146,0 145,0 44,5 43,1 40,1 

Zagnańsk  57,8 54,8 52,7 80,7 91,8 102,0 25,8 26,2 26,6 

Górno  56,8 53,0 52,2 44,2 46,8 50,5 17,4 16,9 17,5 

Morawica  55,0 51,8 51,6 49,5 53,6 53,9 18,2 18,1 18,1 

Masłów  54,2 51,2 50,2 54,4 59,0 60,6 19,1 19,0 18,9 

Miedziana Góra  52,3 50,3 49,4 55,8 62,0 61,9 18,7 19,2 18,9 

Sortowano wg 2011 ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym; da-

ne dla 5 najlepszych i najsłabszych gmin. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

Niekorzystne skutki społeczne i ekonomiczne ujemnego przyrostu natural-

nego oraz starzenia się społeczeństwa mogą być nieodwracalne. Najgroźniejsze 

z nich to zmniejszenie liczby ludności na całym badanym obszarze z jednoczes- 

nymi niekorzystnymi zmianami w strukturze wieku ludności, spadek liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym, spadek liczby osób w wieku produkcyj-

nym, bardzo niekorzystny jednak jest wzrost liczby osób w wieku poprodukcyj-

nym (por. tab. 1).  
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Sortowano wg 2011 powierzchnia od największych do najmniejszych; dane dla 5 najlepszych 

i najsłabszych gmin w grupie. 

Rys. 3.  Dochody ogółem i własne oraz wydatki ogółem i inwestycyjne dla wybranych 

gmin województwa świętokrzyskiego w latach 2007, 2009, 2011 

Źródło:  opracowanie własne. 

O kondycji finansowej gmin decyduje przede wszystkim wielkość oraz 

odpowiednie dopasowanie w czasie dochodów i wydatków. Gminy bowiem są 

zobligowane do przestrzegania dyscypliny budżetowej, co oznacza, że wielkość 

wydatków zaplanowanych w budżecie na dany rok nie może przekraczać prze-

widywanych dochodów. 



152 Europa Regionum XVI (2013) 

 

 

 
Sortowano wg 2011 faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII ogółem od największych do 

najmniejszych. 

Rys. 4.  Wybrane grupy dochodów i wydatków dla wybranych gmin województwa 

świętokrzyskiego w latach 2007, 2009, 2011 

Źródło:  opracowanie własne. 

Dochody własne zapewniają niezależność w podejmowaniu decyzji i stwa-

rzają szanse na pełniejsze pokrycie potrzeb mieszkańców wspólnoty oraz pod-

niesienie standardu świadczonych usług (rys. 3, 4, 5; tab. 2). 
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Tabela 2 

Udział dochodów budżetów wybranych gmin w ich dochodach ogółem na przykładzie 

województwa świętokrzyskiego w latach 2007, 2009, 2011 [w %] 

 
Dochody własne razem Dotacja celowa ogółem Subwencje razem 

2007 2009 2011 2007 2009 2011 2007 2009 2011 

Sitkówka- 

-Nowiny  

69,9 67,0 72,7 10,0 12,3 8,5 19,9 18,3 18,2 

Piekoszów  36,7 39,1 47,5 23,5 18,7 15,0 37,3 41,4 35,4 

Masłów  42,2 43,3 45,5 22,3 21,2 15,6 33,0 33,8 27,6 

Tuczępy  44,2 47,9 42,3 21,0 20,6 23,3 34,3 31,1 29,9 

Morawica  48,3 43,9 37,6 22,9 14,4 10,7 26,6 26,2 22,3 

Radoszyce  15,8 16,0 16,5 28,4 22,1 22,4 55,8 58,8 57,9 

Fałków  18,2 19,4 16,5 26,5 20,7 15,4 55,0 58,5 44,3 

Złota  20,8 18,0 16,2 23,1 30,0 18,4 50,8 46,6 41,6 

Słupia (Konec-

ka)  

16,0 13,6 14,7 24,8 21,8 22,1 59,2 62,7 60,0 

Mniów  14,3 12,4 12,8 25,8 21,2 17,9 59,9 63,2 51,3 

Sortowano wg udziału dochodów własnych w 2011 r. (5 najlepszych i najsłabszych gmin). 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

Dochodami budżetu są środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez JST 

od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzy-

mane z budżetu państwa – subwencje i dotacje, które mogą być przeznaczone 

na wydatki publiczne oraz rozchody.  
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Sortowano wg 2011 w udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek do-

chodowy od osób fizycznych (5 najlepszych i najsłabszych gmin). 

Rys. 5.  Udział poszczególnych dochodów w dochodach własnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Podkreślić należy rolę przedsiębiorstw, jaką odgrywają one w gospodarce 

każdego kraju.  
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Tabela 3 

Podmioty gospodarcze w wybranych gminach województwa świętokrzyskiego  

[jedn. gospod.] 

 

Podmioty wpisane 

do rejestru REGON 

na 10 tys. ludności 

Jednostki nowo za-

rejestrowane w re-

jestrze REGON na 

10 tys. ludności 

Jednostki wykreślone 

z rejestru REGON na 

10 tys. ludności 

Osoby fizyczne 

prowadzące dzia-

łalność gospo-

darczą na 100 

osób w wieku 

produkcyjnym 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Sitków-

ka- 

-Nowiny  

902 902 904 83 87 97 83 57 91 10 10 10 

Miedzia-

na Góra  

850 912 902 83 116 103 84 55 114 11 12 12 

Krasocin  906 932 899 51 89 82 93 48 108 13 13 13 

Masłów  897 875 897 78 91 99 69 73 83 12 12 12 

Morawica  835 852 840 93 94 85 81 63 91 11 11 11 

Czarno-

cin 

393 395 385 40 39 30 35 37 47 5 5 5 

Waśniów  368 370 366 38 34 39 34 27 46 5 5 5 

Szydłów 339 338 348 29 33 48 14 33 37 4 4 4 

Imielno  353 360 343 18 24 20 29 18 40 4 4 4 

Bejsce  262 279 311 31 23 30 31 9 7 3 3 4 

Sortowano wg podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w 2011 (5 najlepszych 

i najsłabszych gmin). 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

Przedsiębiorstwa uważane są za stymulatora rozwoju gospodarki, a ich 

funkcjonowanie stanowi przejaw zdrowej konkurencji oraz odzwierciedla 

przedsiębiorczość społeczeństwa.  

Region staje się w warunkach integracji i globalizacji coraz ważniejszym 

dla społeczności lokalnych i regionalnych dobrem publicznym. Region może 

przyciągać lub zniechęcać inwestorów w zależności od atrakcyjności i konku-

rencyjności jego przestrzeni gospodarczej, społecznej i środowiska naturalnego. 

Sytuacja społeczno-gospodarcza regionu zależy od istniejącego potencjału fi-

nansowego i rzeczowego, ziemi i środowiska, zasobów pracy oraz wykorzysta-

nia tych czynników w przestrzeni. Rola władz samorządowych w tym zakresie 

powinna koncentrować się głównie „na możliwie pełnym zaspokajaniu zbioro-

wych potrzeb społeczności lokalnych oraz realizacji ich pragnień i aspiracji”
7
. 

                                                           
 7  Tamże. s. 31. 
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Aktualna sytuacja na rynku pracy związana jest z charakterem gospodar-

czym, demograficznym oraz społecznym poszczególnych obszarów regionu. 

Uzależniona jest również od zróżnicowania przestrzennego procesów transfor-

macji gospodarczej, prywatyzacji, restrukturyzacji w województwie (tab. 4).  

Tabela 4 

Bezrobotni zarejestrowani w wybranych gminach wiejskich województwa świętokrzy-

skiego [osoba] 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Bodzechów (2) 1112 889 1168 1080 1171 

Bliżyn (2) 1225 953 1050 1149 1132 

Pawłów (2) 777 757 902 959 989 

Piekoszów (2) 1086 1045 1013 1001 980 

Iwaniska (2) 746 742 955 788 933 

Złota (2) 147 119 125 133 161 

Tuczępy (2) 155 159 177 163 159 

Opatowiec (2) 165 143 148 144 159 

Słupia (Konecka) (2) 200 178 139 154 145 

Radków (2) 142 122 133 136 137 

Sortowano wg 2011 (5 najlepszych i najsłabszych). 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

Czynnikiem oddziałującym w równym stopniu na kondycję finansową 

gmin są wydatki budżetowe, będące wyrazem realizowanych przez gminę za-

dań. Wydatki bieżące to środki przeznaczone na prowadzenie, utrzymanie 

i eksploatację istniejących obiektów i urządzeń oraz ich bieżące funkcjonowa-

nie, np. wynagrodzenia, koszty utrzymania (tab. 5).  

Tabela 5 

Udział wybranych grup wydatków w wydatkach ogółem wybranych gmin wiejskich 

województwa świętokrzyskiego [w %] 

 
wydatki inwestycyjne wydatki bieżące 

wydatki na obsługę 

długu (obsługa długu 

publicznego bez wy-

płat z tytułu gwaran-

cji i poręczeń) 

2008 2009 2011 2008 2009 2011 2008 2009 2011 

Solec-Zdrój  14,53 14,62 58,66 85,43 85,38 41,34 0,22 0,06 0,49 

Bałtów  16,88 26,80 52,04 83,12 73,20 47,96 0,00 0,34 1,44 

Morawica  32,70 47,61 47,92 67,16 52,10 51,74 0,11 0,02 1,00 

Smyków  34,36 32,83 44,36 65,61 67,17 55,64 0,00 0,00 0,41 
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wydatki inwestycyjne wydatki bieżące 

wydatki na obsługę 

długu (obsługa długu 

publicznego bez wy-

płat z tytułu gwaran-

cji i poręczeń) 

2008 2009 2011 2008 2009 2011 2008 2009 2011 

Łubnice  11,51 32,47 43,54 88,49 67,53 56,46 0,00 0,00 0,00 

Opatowiec  2,87 14,44 7,89 97,10 85,56 92,11 0,31 0,16 0,73 

Wilczyce  12,04 20,51 4,73 87,96 79,49 95,27 0,59 0,29 1,93 

Imielno  12,42 13,79 4,71 87,58 86,21 95,29 1,03 0,78 1,27 

Sadowie 5,49 22,32 4,60 94,51 77,68 95,40 0,09 0,22 1,45 

Gnojno  9,34 14,99 3,94 90,66 85,01 96,06 1,35 1,46 2,83 

Sortowano wg wydatków inwestycyjnych w 2011 r. (5 najlepszych i najsłabszych). 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  

Gminy województwa świętokrzyskiego charakteryzowały się dużym zróż-

nicowaniem pod względem poziomu kondycji finansowej. Z jednej strony, 

można było wyróżnić grupę gmin o wysokim poziomie kondycji finansowej. 

W tej grupie syntetyczny miernik wyniósł 0,571 (Sitkówka-Nowiny) 0,397 

(Dwikozy) 0,335 (Łubnice). Z kolei miernik dla gmin o najniższym poziomie 

funkcjonowania nieznacznie przekroczył poziom 0,00 (Klimontów, Kluczew-

sko). Szczegółową klasyfikację gmin zaprezentowano w tabeli 6.  

Tabela 6 

Klasyfikacja gmin wiejskich ze względu na poziom kondycji finansowej w 2010 r.  

1. Gminy o wysokim poziomie kon-

dycji finansowej (średni wskaźnik 

grupy 0,339; liczba gmin 8) 

Sitkówka-Nowiny, Dwikozy, Łubnice, Rytwiany,  

Tuczępy, Bałtów, Strawczyn, Bogoria  

2. Gminy o średnim poziomie kon-

dycji finansowej (średni wskaźnik 

grupy 0,147; liczba gmin 61) 

Solec-Zdrój, Smyków, Krasocin, Morawica, Moskorzew, 

Skarżysko Kościelne, Stopnica, Masłów, Radków, Sece-

min, Oleśnica, Iwaniska, Piekoszów, Bliżyn, Zagnańsk, 

Miedziana Góra, Łączna, Fałków, Ruda Maleniecka, Ło-

niów, Tarłów, Nowa Słupia, Kije, Słupia (Jędrzejowska), 

Pacanów, Bieliny, Gowarczów, Nowy Korczyn, Złota, 

Mniów, Sadowie, Łagów, Szydłów, Imielno, Pierzchnica, 

Wiślica, Gnojno, Oksa, Wodzisław, Bejsce, Nagłowice, 

Baćkowice, Opatowiec, Łopuszno, Wojciechowice, Ra-

doszyce, Raków, Mirzec, Samborzec, Michałów, Wilczy-

ce, Sobków, Bodzechów, Czarnocin, Obrazów, Lipnik, 

Górno, Waśniów, Brody, Pawłów, Słupia (Konecka)  

3. Gminy o niskim poziomie kondy-

cji finansowej (średni wskaźnik 

grupy 0,075; liczba gmin 2) 

Klimontów, Kluczewsko  

Źródło:  obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.  
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Samodzielność finansowa gmin jest wyznaczana między innymi udziałem 

dochodów własnych w dochodach ogółem, ukształtowała się na średnim po-

ziomie 25,0% w 2009 r. i 25,0% w 2010 r. Do gmin o dużej samodzielności fi-

nansowej należą Sitkówka-Nowiny (72,4%, 67,0%, 73,8%; gmina będąca w or-

bicie oddziaływania Kielc), Tuczępy (51,4%, 47,9%, 52,6%; na gminę oddzia-

łuje sąsiedztwo uzdrowiska Busko-Zdrój). Najsłabszy wynik jest w gminach: 

Dwikozy (32,9%, 33,3%, 16,2%) oraz Łubnice (17,6%, 14,2%, 6,7%). Są to 

gminy należące do grupy o wysokim poziomie kondycji finansowej, gdzie 

udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł 36% (tab. 7)
8
. 

Tabela 7 

Samodzielność finansowa, działalność inwestycyjna oraz pokrycie wydatków bieżących 

w gminach wiejskich województwa świętokrzyskiego w 2009 i 2010 r. [w %] 

 

Samodzielność fi-

nansową (mierzona 

udziałem dochodów 

własnych w docho-

dach ogółem) [w %] 

Działalność inwesty-

cyjna (mierzona 

udziałem wydatków 

inwestycyjnych 

w wydatkach ogó-

łem) [w %] 

Wartości nadwyżki 

operacyjnej (wydatki 

bieżące pokrywane 

dochodami bieżący-

mi) [w %] 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

(1) Gminy o wysokim po-

ziomie kondycji finanso-

wej  

36,0 36,1 29,7 37,7 87,9 87,0 

(2) Gminy o średnim po-

ziomie kondycji finanso-

wej  

24,6 23,7 24,0 28,2 88,0 92,9 

(3) Gminy o niskim po-

ziomie kondycji finanso-

wej  

18,9 18,4 19,3 17,2 84,1 93,0 

Gminy wiejskie woje-

wództwa świętokrzyskie-

go  

25,7 25,0 24,5 29,0 87,9 92,2 

Źródło:  obliczenia własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

                                                           
 8  Por. P. Dziekański, Analiza sytuacji finansowej samorządu jako wyznacznik efektywności 

ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, s. 247–259, w: Finanse publiczne i rozwój 

przedsiębiorczości w regionach, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe 38/2011, Wyższa Szkoła Ban-

kowa w Poznaniu; P. Dziekański, Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich, 

s. 229–242, w: Zeszyty Naukowe, SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki 

Żywnościowej” nr 99 (2012), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012. 
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W procesach rozwoju lokalnego rozumianego jako działalność świadoma, 

celowa i prospektywna (prowadzonego w interesie społeczności lokalnej), wy-

twarzany jest wymierny ogólnospołeczny zysk. Jest on definiowany jako – spo-

łecznie pożądany, docelowy, stopień rozwoju terytorialnego systemu społecz-

nego, jego ład przestrzenny oraz wyższy stopień, zaspokojenia podstawowych 

potrzeb społeczności lokalnych i wyższy poziom warunków bytowych1. Roz-

wój lokalny prowadzony jest przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, środ-

ków i narzędzi
9
. 

W działaniach na rzecz rozwoju lokalnego, które w dobie globalizacji są 

dużym wyzwaniem dla środowisk lokalnych – administracja odgrywa kluczową 

rolę.  

Gminy uzyskują dochody własne, w tym z tytułu udziału w podatkach od 

osób fizycznych. W strukturze dochodów budżetowych dochody własne stano-

wią od 12 do ponad 70%, natomiast udział dochodów budżetowych z tytułu 

udziału w PIT w dochodach własnych wynosi w zależności od roku w analizo-

wanym okresie około 18–60%. Dochody z podatków stanowią główne źródło 

zasilania budżetu w ramach dochodów własnych gmin.  

Główne kierunki wydatkowe gmin to wydatki bieżące stanowiące od 60 do 

80%, zaś inwestycyjne stanowią średnio od 12 do 40%. 

Ocena poziomu rozwoju gmin jest zadaniem trudnym, ponieważ wymaga 

uwzględnienia wielu różnych elementów. Przydatnym narzędziem może być 

wskaźnik syntetyczny. Pozwala on na ocenę sytuacji gminy w porównaniu z in-

nymi jednostkami, pod warunkiem zachowania przedstawionej metodologii ba-

dania.  

Brol R., Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego, w: Gospodarka lokalna 

w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998. 

Dziekański P., Analiza sytuacji finansowej samorządu jako wyznacznik efektywności 

ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego, w: Finanse publiczne i rozwój 

                                                           
 9  Zob. J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001, s. 46–

57. 
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przedsiębiorczości w regionach, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe 38/2011, 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 

Dziekański P., Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich, w: Zeszy-

ty Naukowe, SGGW w Warszawie, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żyw-

nościowej” nr 99 (2012), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012. 

Gierszewski J., Administracja publiczna w procesie zarządzania rozwojem lokalnym, 

januszgierszewski.pl/files/art.%20AON%203.%20administracja%20a%20rozwoj 

%20lokalny.pdf (31.05.2013). 

Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2001. 

Rozwój regionalny w Polsce, Raport 2009, Warszawa 2009; www.mrr.gov.pl/rozwoj_ 

regionalny/poziom _krajowy/analizy_i_stany_raporty_ze_stanu_sytuacji_spolecz- 

no-gospodarczej_polski/raporty/Documents/raport_2009_06_02_ver_okl_120609. 

pdf (20.05.2013). 

Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, praca zbiorowa pod red. W. Miemiec 

i B. Cybulskiego, Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPUM, Warszawa 

2002.  

www.spinno.pl/rsi/component/phocadownload/category/4-konsultacje-spolecznej-regio- 

nalnej-strategii-innowacji?download=5:raport-z-analizy-gospodarki-wojewo-dzt- 

wa-swietokrzyskiego-na-potrzeby-aktualizacji-regionalnej-strategii-innowacji-wo- 

jewodztwa-swietokrzyskiego. 

Zalewski A., Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse 

gminy, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 46, Wrocław 2009. 

The primary challenge for Polish regions is the optimal use of the potential for de-

velopment in order to ensure sustainable development, enhance the competitiveness of 

the economy and the social, economic and spatial. Instruments Economic and financial, 

which have a direct impact on local development is the formation of local taxes and fees 

and prices for utility services. The purpose of this article is to point to the role of self-

and to a process for the use of government spending to finance local development. In 

the processes of local development activities understood as conscious, intentional and 

prospective, is made tangible social profit. It is defined as – socially desirable destina-

tion, the degree of territorial development of social system, the spatial order and higher 

degree, meet the basic needs of local communities and better living conditions. In ac-

tions for local development, which in the era of globalization is a challenge for local 
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communities – government plays a key role. Municipalities receive income own, includ-

ing the participation in taxes from individuals. The structure of government revenue in-

come each other are from 12 to over 70%, while the share of revenue from a share in 

PIT revenues will amount depending on the year in the period of about 18–60%. Reve-

nues from taxes are the main source of power budget of the revenue of municipalities. 

Main directions of mounting expenditure is current expenditure of municipalities repre-

senting 60 to 80%, and investment accounts for an average of 12 to 40%. 

Translated by Paweł Dziekański 



 

 

 



 

 

e współczesnych organizacjach, ze względu na potrzebę dążenia do 

rozwoju, wzrasta znaczenie zasobów ludzkich. Pracownicy są coraz czę-

ściej upatrywani jako źródło: pomysłów, koncepcji, usprawnień, nowych pro-

duktów.  

Obecnie na rynku liczą się firmy, które potrafią coraz lepiej zaspokajać ro-

snące i zróżnicowane potrzeby nabywców, które epatują klientów nowymi po-

mysłami, lepszymi produktami. Osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku jest za-

tem możliwe przede wszystkim dzięki własnym pracownikom, którzy będą co-

raz bardziej kreatywni, kompetentni, wykwalifikowani i doświadczeni. Jest to 

zbieżne z marketingiem wewnętrznym, który skupia się na zasobach ludzkich 

organizacji, motywuje zatrudnionych do lepszej pracy i rozwoju.  

Coraz więcej firm traktuje pracowników, jako tzw. zasób strategiczny, 

w który warto inwestować. Zakłada to również marketing wewnętrzny, który 

obejmuje działania przedsiębiorstwa mające odpowiednio szkolić i motywować 

zatrudnionych do lepszej obsługi klientów
1
, czyli wykonywania swoich obo-

wiązków na wyższym poziomie. Coraz więcej przedsiębiorstw otwarcie przy-

                                                           
 1  Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg 

SJA, Warszawa 1999, s. 431–432.  
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znaje się do podejmowania działań z zakresu marketingu personalnego czy też 

marketingu stanowisk pracy
2
. 

Zasoby wiedzy pracowników, są zdaniem A. Tofflera najbardziej doskona-

łym czynnikiem wytwórczym, ze względu na możliwość odnowienia i pomno-

żenia w procesie zużywania, który dodatkowo w coraz wyższym stopniu zastę-

puje inne, tradycyjne zasoby
3
. 

Zauważa to również S. Kwiatkowski wskazując, że „czynniki niematerial-

ne odgrywają dzisiaj, jako zasoby, rolę niemniej taką jak tradycyjne czynniki 

materialne […] wśród tych czynników decydującą rolę odgrywa wiedza”
4
. 

Potwierdza to także T. Listwan twierdząc że: „… rozwój kadr stanowi za-

sadniczą strategię przeżycia i rozwoju organizacji. Rozwój pracowników powi-

nien więc być, podstawową wartością zarówno dla organizacji, jak i dla niego 

samego”
5
. 

W tym miejscu warto też dodać, że od wielu lat tradycyjna kompozycja 

marketingowa 4P jest poszerzana o piąty element, którym jest właśnie personel. 

Wynika to z dominacji ludzi, szczególnie w procesie świadczenia usług
6
, nie 

bez znaczenia są także odpowiednio wykwalifikowani pracownicy w przedsię-

biorstwach produkcyjnych, szczególnie, że wykorzystuje się coraz bardziej za-

awansowane i skomplikowane technologie. 

 

W celu zdiagnozowania sytuacji w zakresie stosowania marketingu we-

wnętrznego w firmach, przeprowadzono w trzecim kwartale 2012 r. sondaż za 

pomocą metody CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to me-

toda sondażu telefonicznego wspomagana komputerem, co umożliwia integra-

cję wywiadu z programem, szybkie rejestrowanie i sumowanie różnych warian-

                                                           
 2  A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008, s. 133–137. 

 3  A. Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, Ban-

tam Books, New York 1990, s. 11 i dalsze. 

 4  S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2002, s. 46. 

 5  T. Listwan, Kształcenie kadry menedżerskiej firmy, Wydawnictwo Mimex, Wrocław 1993, 

s. 73. 

 6  M. Zajączkowski, Marketing-mix. Produkt i cena, Wydawnictwo Lega, Szczecin 2005, 

s. 41. 
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tów odpowiedzi
7
. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 76 osób pełnią-

cych role kierownicze (37 kobiet i 39 mężczyzn) w losowo wybranych przed-

siębiorstwach usługowych w województwie zachodniopomorskim.  

Celem przeprowadzonego badania było zweryfikowanie w jakim zakresie 

firmy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego wykorzystują 

narzędzia marketingu wewnętrznego. 

Ze względu na powszechność podejmowania działań marketingowych 

można postawić hipotezę że w przedsiębiorstwach podejmuje się szeroko zakro-

jone działania z zakresu marketingu wewnętrznego. 

 

Rozwinięte kraje, coraz częściej, określa się mianem gospodarek opartych 

na wiedzy (GOW). Opierają się one na stosowaniu ludzkiego know-how we 

wszystkich procesach wytwórczych. W nowych realiach ekonomicznych przy-

rost wartości dodanej będzie efektem pracy umysłowej, a nie wytwórczej, dla-

tego, jak twierdzą badacze: „efektywny rozwój siły umysłowej narodu zadecydu-

je o przyszłej pomyślności państwa”
8
. 

Koncepcja ta traktuje zasoby ludzkie firmy, jak wewnętrzny rynek, na któ-

rym rolę klientów odgrywają pracownicy. 

Marketing wewnętrzny, bardziej szczegółowo można określić jako: 

- rozpoznanie potrzeb pracowników, 

- przygotowanie odpowiedniej informacji wewnętrznej, jako elementu syste-

mu komunikacji marketingowej, 

- tworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, warunków sprzyjają-

cych realizacji zadań, a także systemu motywacyjnego, 

- koordynowanie działań służb personalnych z innymi działaniami podejmo-

wanymi w organizacji
9
. 

Jak słusznie zauważają E. Biesaga-Słomczewska oraz K. Iwińska-Knop, 

wiedza, kompetencje pracowników oraz relacje między nimi pozwalają wypra-

                                                           
 7  E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-

wa 2009, s. 126. 

 8  G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Moderski i Ska, Poznań 2000, 

s. 294.  

 9  B. Pokorska, Marketing personalny, „Handel wewnętrzny” 1996, nr 1, s. 15. 
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cowanie wyjątkowej strategii działania, przede wszystkim ze względu na swoją 

unikalność
10

. 

Podobne podejście proponuje koncepcja Human Resources Marketing, 

wskazując na możliwość wykorzystania orientacji marketingowej oraz jej zasad 

w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Podejmowanie działań marketin-

gowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi odnosi się w tym przypad-

ku, do kreowania marki pracodawcy, która jest fundamentem psychologicznego 

kontraktu między firmą a jej pracownikami. Istotną kwestią jest także rozwija-

nie form komunikacji wewnętrznej
11

. System komunikacji w firmie umożliwia 

nie tylko stosowanie marketingu wewnętrznego, lecz jest wręcz warunkiem 

sprawnego funkcjonowania całej firmy.  

Wykorzystanie narzędzi z zakresu komunikacji marketingowej jest szcze-

gólnie ważne w dobie realizacji strategii związanych z kreowaniem koncepcji 

nowych produktów, poszukiwaniem nowych rynków czy restrukturyzacji fir-

my
12

.  

Zastosowanie marketingu wewnętrznego umożliwia uzyskanie efektu sy-

nergii, polegającego na uzyskiwaniu zwielokrotnionych korzyści dzięki umie-

jętnemu połączeniu części składowych przedsiębiorstwa
13

. 

Korzyści te mogą dotyczyć nie tylko pracowników, którzy będąc odpo-

wiednio motywowani, zarówno do pracy, jak i rozwoju, zwiększą efektywność 

i jakość wykonywanej pracy. Stosowanie marketingu wewnętrznego może 

przyczynić, się w takim przypadku, do lepszego zaspokojenia potrzeb i więk-

szego zadowolenia klientów, co powinno być głównym celem funkcjonowania 

każdego przedsiębiorstwa. W dłuższej perspektywie mogą zyskać również pra-

codawcy, dzięki wyższej jakości pracy, świadczonej przez kompetentnych, pro-

fesjonalnych i zadowolonych pracowników.  

Skuteczne realizowanie działań z zakresu marketingu wewnętrznego, to 

również większe prawdopodobieństwo kreowania przez zatrudnionych nowych 

                                                           
 10  E. Biesaga-Słomczewska, K. Iwińska-Knop, Marketing wewnętrzny – mity i rzeczywistość, 

w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Marketing w działalności podmiotów 

rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 513.  

 11  K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami 

ludzkimi w kontekście rozwoju marketingu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instru-

menty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2011, s. 550–552. 

 12  Ibidem. 

 13  Encyklopedia Zarządzania, hasło: efekt synergii www.mfiles.pl/pl/index.php/Efekt_syne- 

rgii. 
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rozwiązań, wdrażania usprawnień, tworzenia nowych produktów i usług, co 

w konsekwencji podniesie na wyższy poziom rozwoju przedsiębiorstwo i po-

zwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. 

 

Większość z poddanych badaniom firm usługowych stanowiły mikro-

przedsiębiorstwa (79%). Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników, miały 

udział 21%. Największą grupą wiekową byli respondenci z przedziału 35–44 la-

ta (72%). Blisko co piąty badany (18%) zaliczał się do grupy wiekowej między 

45 a 54 lat. Zaledwie 10% spośród badanych, były to osoby w wieku od 25 do 

34 lat.  

Pierwsze zadane pytanie dotyczyło kwestii podejmowania działań z zakre-

su marketingu skierowanego na podwładnych. Dla uzyskania wiarygodnych in-

formacji uznano, że istnieje potrzeba krótkiego wyjaśnienia co jest rozumiane 

pod pojęciem marketingu wewnętrznego. Respondenci w 97,4% odpowiedzi 

wskazali, że w ich firmie są podejmowane działania z tego zakresu. Zaledwie 

w 2 przypadkach udzielono odpowiedzi negatywnej (2,6%).  

Kolejne pytanie odnosiło się do najczęstszych działań z zakresu marketin-

gu wewnętrznego podejmowanych w badanych firmach. Respondenci mogli 

wybrać 3 najczęściej występujące czynniki. Najczęściej wskazywano że 

w przedsiębiorstwie funkcjonuje zorganizowany system szkoleń – 66,2% re-

spondentów (tab. 1) 

Dość często wskazywano, że w firmie buduje się sprzyjającą atmosferę dla 

efektywnej pracy oraz przemyślaną i efektywną komunikację (odpowiednio 50 

i 46% wskazań). Najrzadziej wybierano odpowiedzi odnoszące się do budowa-

nia: więzi między pracownikami oraz warunków do kreowania pomysłów i ich 

wdrażania (odpowiednio 37,8 i 35,1% odpowiedzi). 

Tabela 1 

Podejmowane działania z zakresu marketingu wewnętrznego 

Rodzaj działania Odpowiedzi [w %] 

Przemyślana i efektywna komunikacja 46,0 

Budowanie więzi między pracownikami  37,8 

Tworzenie sprzyjającej atmosfery dla efektywnej pracy 50,0 

Zorganizowany system szkoleń 66,2 
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Rodzaj działania Odpowiedzi [w %] 

Warunki do kreowania pomysłów i ich wdrażania 35,1 

Inne 0,0 

Źródło:  badania własne. 

Na pytanie „Kto odpowiada za podejmowanie działań z zakresu marketin-

gu wewnętrznego?” najczęściej odpowiadano że jest to kierownictwo (67,5%). 

Co piąty respondent wskazywał, że jest to dział zajmujący się zasobami ludz-

kimi, a nieco ponad 10% respondentów wskazało na komórkę ds. marketingu 

(rys. 1).  

 

Rys. 1.  Odpowiedzialność za działania z zakresu marketingu wewnętrznego 

Źródło:  badania własne. 

Kolejne pytanie dotyczyło wykorzystywanych form komunikacji w firmie 

(tab. 2).  

Tabela 2 

Najczęściej wykorzystywane formy komunikacji w firmie  

Formy komunikacji Odpowiedzi [w %] 

Zebrania 39,1 
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Formy komunikacji Odpowiedzi [w %] 

Spotkania z przełożonymi  25,9 

Zarządzenia przełożonych 15,5 

Nieformalne rozmowy 31,6 

Poczta elektroniczna 20,7 

Strona internetowa  33,9 

Gazetka firmowa 18,4 

Tablica informacyjna 14,9 

Źródło:  badania własne. 

Respondenci mieli możliwość wyboru 2 wariantów. Najczęściej wskazy-

wano na zebrania, stronę internetową i nieformalne rozmowy jako formę komu-

nikacji kierownictwa (odpowiednio 39,1%, 33,9% oraz 31,6% wskazań). Co 

czwarty respondent wskazał spotkania z przełożonymi, a co piąty pocztę elek-

troniczną, jako sposób najczęstszego komunikowania się kierownictwa. Stosun-

kowo rzadko w badanych firmach przekazywano informacje poprzez gazetkę 

firmową (18,4%), zarządzenia przełożonych (15,5%) oraz tablicę informacyjną 

(14,9%). 

Zadano również pytanie dotyczące oceny motywowania pracowników do 

rozwoju (rys. 2). 

 

Rys. 2.  Ocena motywowania pracowników do rozwoju 

Żródło:  badania własne. 
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Ponad 47% badanych wypowiedziało się, że zachęcanie zatrudnionych do 

rozwoju jest niewystarczające. Blisko 40% poddanych badaniom, wskazało że 

podejmuje się w ich firmach wystarczające działania motywujące pracowników 

do zwiększania wiedzy i doświadczenia. Nieco ponad 13% nie miało zdania. 

Na pytanie otwarte: „Jakie 3 formy motywacji pracowników stosuje się 

najczęściej?” blisko 80 proc. respondentów wskazało motywację finansową, 

a ponad połowa możliwość awansu (tab. 3) 

Tabela 3 

Formy motywacji w badanych firmach  

Formy motywacji Liczba wskazań Odpowiedzi [w %] 

Wyższe zarobki, premia  59 79,7 

Możliwość awansu  40 54,1 

Dofinansowanie kształcenia  32 43,2 

Spotkania i wyjazdy integracyjne  28 37,8 

Możliwość podnoszenie kwalifikacji w szko-

leniach  

26 35,1 

Dodatki usprawniające pracę takie jak: tele-

fon, laptop, samochód itp.  

23 31,1 

Bony podarunkowe  11 14,9 

Nagrody rzeczowe 3 4,1 

Źródło:  badania własne. 

W dalszej kolejności wskazywano możliwość dofinansowania kształcenia 

(43,2%), spotkania i wyjazdy integracyjne (37,8%), możliwość podnoszenia 

kwalifikacji w szkoleniach 35,1% oraz dodatki usprawniające pracę tj. kompu-

ter przenośny, telefon czy samochód służbowy (31,1%). Stosunkowo rzadko 

wskazywano na wykorzystywanie jako motywatora bonów podarunkowych 

(14,9%) oraz nagród rzeczowych (4,1%). 

W trakcie prowadzonych badań zapytano respondentów o ogólną ocenę 

możliwości kreowania i wdrażania nowych pomysłów w ich firmach. Więk-

szość spośród badanych określiła ogólne warunki do tworzenia nowych pomy-

słów i ich wdrażania jako niewystarczające (rys. 3). 
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Rys. 3.  Ocena warunków do kreowania i wdrażania nowych pomysłów 

Źródło:  badania własne. 

Zadowolenie z istniejącej sytuacji w tym zakresie wyraził co piąty respon-

dent. Ponad 17,5% poddanych badaniom nie potrafiło ocenić sytuacji w zakre-

sie tworzenia warunków do kreowania nowych rozwiązań. 

Przeprowadzone badania potwierdzają, że w firmach objętych kwerendą są 

prowadzone działania z zakresu marketingu wewnętrznego. Jednakże zasięg 

i zakres oddziaływania marketingowego na pracowników należy ocenić za nie-

wystarczający. Wydaje się że działania te są podejmowane niejako ad hoc i bra-

kuje spójnych, przemyślanych programów i strategii marketingu wewnętrznego. 

W związku z powyższym postawioną hipotezę dotyczącą podejmowania 

w przedsiębiorstwach usługowych, działających na terenie województwa za-

chodniopomorskiego, szeroko zakrojonych działania z zakresu marketingu we-

wnętrznego, należy odrzucić. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że motywowanie załogi do rozwoju 

własnego i kreowania nowych rozwiązań, zdaniem poddanej badaniom kadrze 

kierowniczej, jest niewystarczające. Działania w zakresie marketingu we-

wnętrznego w największym zakresie podejmuje, zdaniem badanych, kadra kie-
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rownicza. Skupiają się one przede wszystkim na: zorganizowanym systemie 

szkoleń, tworzeniu sprzyjającej atmosfery w pracy i odpowiedniej komunikacji.  

Wyniki badań sugerują, że kadra kierownicza zdaje sobie sprawę z istot-

nego znaczenia oddziaływania motywacyjnego i rozwojowego na pracowników. 

Jest to ważne szczególnie w przedsiębiorstwach usługowych, w których pra-

cownicy częściej kontaktują się bezpośrednio z klientami i mają bezpośredni 

wpływ na zaspokojenie oczekiwań konsumentów. Jest to o tyle istotne, że na 

obecnym rynku panuje duża konkurencja, a wymagania nabywców są coraz 

większe i bardzo zróżnicowane. Jest więc potrzeba, aby personel był wystarcza-

jąco wykwalifikowany oraz odpowiednio motywowany. 

Musi być zatem stworzony kompleksowy system oddziaływania z zakresu 

marketingu wewnętrznego, począwszy od stworzenia odpowiednich warunków 

pracy, oddziaływania na uzyskiwanie wyższych kwalifikacji personelu, kończąc 

na skutecznym motywowaniu zarówno do rozwoju personelu, jak i efektywnej 

pracy. Takie podejście jest także optymalne z punktu widzenia pracodawców, 

gdyż zadowoleni i kompetentni pracownicy będą lepiej zaspokajać wymagania 

klientów. Spowoduje to wyższy poziom ich zadowolenia i postrzegania firmy 

na rynku i w dalszym rezultacie przypływ nowych klientów.  

Można więc wyciągnąć wniosek, że skuteczne stosowanie marketingu 

wewnętrznego spowoduje efekt synergii, co da dodatkowe, wymierne korzyści.  

Dla lepszej oceny zakresu stosowania marketingu personalnego w przed-

siębiorstwach, poza informacjami uzyskanymi od kadry kierowniczej, cenne by-

łoby w takiej sytuacji zapoznanie się z opiniami pracowników. Dlatego badania 

w tym zakresie będą kontynuowane w przyszłości. 
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Article shows the big meaning of internal marketing, with the special acknowl-

edgement of capacity potentiate, motivating process and creation of possibilities for the 

attendants of service sector to develop. It could go far towards getting the competition 

advantage of the enterprises. On today’s strongly competitive market, creation of the 

development conditions for the attendants has huge meaning, especially in the service 

sector. Professional, well educated and content worker, performs his duties much better, 

what has effect on the clients satisfaction.  

In order to diagnose the situation in the area of internal marketing usage at the 

companies, in the third quarter of 2012, was made a poll using the CATI method. It is 

a method of the phone poll abated by the computer, that gives possibility to integrate the 

poll with the program, quick registration and summing of the different variants of an-

swers. The poll was made on the group o 76 people taking the executive occupations 

(37 women and 39 men) in the randomly chosen companies of the service sector in 

zachodniopomorskie. Most of them were micro enterprises (79%). Companies employ-

ing between 10 and 49 workers has a hand in 21%. The biggest age group was the group 

of responders in the age between 35 and 44 years old (72%). Almost every fifth of the 
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examined was in the group between 45 and 54 years old. Only 10% of the examined 

were people in the age between 25 and 34 years old.  

Conducted researches show, that motivation of the crew to self development and 

creation of the new solutions is not sufficient in the opinion of the executives. Activities 

in the area of internal marketing are taken by the executives in the opinion of respond-

ers. It focus mostly on trainings system, good atmosphere and communication at work. 

The research results suggest, that the executive cadre realize the meaning of moti-

vation and development process on workers. It is especially important at the service 

companies, in which employees have a direct contact with the clients much more often.  

Translated by Mateusz Konwiński 

 



 

 

unkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (JST) wymaga realiza-

cji zadań publicznych przy jednoczesnym zachowaniu przyjętych celów 

perspektywicznych, co wiąże się z koniecznością efektywnego, skutecznego 

i oszczędnego wydatkowania środków publicznych
1
. Ocena zachowania w dzia-

łalności JST wymienionych elementów jest możliwa jedynie w warunkach po-

miaru dokonań. 

Pomiar dokonań JST wymaga budowy systemu informacyjnego zapewnia-

jącego uzyskanie wiarygodnych i weryfikowalnych danych do konstrukcji 

wskaźników pomiaru dokonań i raportowania dokonań. Aktualnie brak jest 

kompleksowych rozwiązań w tym zakresie. Uzasadnione jest zatem określenie 

zasad i warunków na jakich rolę tego systemu może pełnić funkcjonujący 

w JST system informacyjny rachunkowości. Warunkiem wykorzystania tego 

systemu do potrzeb pomiaru dokonań jest jednak jego modyfikacja zmierzająca 

do zintegrowania systemu rachunkowości finansowej z systemami ewidencyj-

nymi o charakterze operacyjnym, rozumianymi jako składowe systemu rachun-

kowości zarządczej. Informacje uzyskane z tak zintegrowanego systemu infor-

                                                           
 1  Jest to zgodne z zasadami good governance. 
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macyjnego rachunkowości pozwolą na pomiar, ewidencję i monitorowanie do-

konań JST. 

Celem artykułu jest określenie warunków pomiaru dokonań JST i wskaza-

nie na możliwość dostosowania systemu informacyjnego rachunkowości do po-

trzeb pomiaru dokonań JST. Z uwagi na fakt, iż w literaturze przedmiotu po-

miar dokonań jest różnie rozpatrywany, a w odniesieniu do JST nie został kom-

pleksowo zaprezentowany, w artykule zostały określone istota i zakres pomiaru 

dokonań JST, a także elementy składowe i warunki funkcjonowania systemu 

pomiaru dokonań w tych podmiotach.  

Na potrzeby realizacji założonego celu zostały przeprowadzone studia lite-

ratury przedmiotu, których źródło stanowiła polska i zagraniczna literatura do-

tycząca pomiaru dokonań jednostek sektora publicznego. W trakcie badań wy-

korzystano w szczególności metodę analizy porównawczej.  

 

Nowoczesny paradygmat działania jednostek sektora finansów publicz-

nych stanowi, iż pomiar wyników (efektów) jest niezbędny dla prawidłowego 

zarządzania jednostką, zarówno w obszarze strategicznym, jak i operacyjnym. 

Ponadto w działalności tych jednostek jest wymagane postępowanie zgodne 

z zasadami good governance, co wymaga zapewnienia następujących warun-

ków:  

a) otwartości polegającej na tym, że działania administracji JST powinny być 

maksymalnie transparentne dla społeczności publicznej; 

b) partycypacji rozumianej jako włączanie/udział społeczeństwa, a szerzej inte-

resariuszy
2
 w prace administracyjne i na wszystkich głównych etapach reali-

zacji polityk publicznych, tj. w trakcie programowania, implementacji i mo-

nitoringu; 

c) przejrzystości i jawności finansów publicznych (transparency); 

d) odpowiedzialności za wyniki rozumianej również jako rozliczalność za osią-

gnięte rezultaty (accountability); 

                                                           
 2  Komisja Europejska kładzie nacisk na udział organizacji społecznych i pozarządowych 

w pracach administracji (tzw. dialog obywatelski) oraz przedstawicieli pracodawców i związków 

zawodowych (tzw. dialog społeczny). 
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e) skuteczności i efektywności działania (efficiency and effeciveness)
3
.  

Realizacja wskazanych warunków stwarza konieczność identyfikacji, 

kwantyfikacji, ewidencji i raportowania dokonań JST, rozumianych jako szero-

ko pojęte wyniki (rezultaty) działania jednostki (performance).  

Pojęcie „dokonanie” jest złożoną i wielowymiarową kategorią ekono-

miczną. W literaturze ekonomicznej, w tym z zakresu rachunkowości i zarzą-

dzania, „dokonanie” postrzega się w różnorodny sposób. W najprostszym ujęciu 

dokonaniem określa się wynik działania, który zwykle jest utożsamiany z wyni-

kiem finansowym. W szerokim znaczeniu dokonania stanowią całokształt pożą-

danych (oczekiwanych) rezultatów działania jednostki (efektów, wyników, po-

żytków), rozpatrywanych zarówno w kontekście finansowym, jak i pozafinan-

sowym.  

Termin „dokonania” w odniesieniu do JST jest zwykle definiowane po-

dobnie, jak w przypadku jednostek spoza sektora publicznego, w związku 

z czym utożsamia się je z wynikiem. Problematyczne jest wówczas zdefiniowa-

nie kategorii „wynik JST”. Jest to bowiem termin wieloznaczny, zwykle poj-

mowany jako wynik wykonania budżetu lub wynik finansowy jednostek orga-

nizacyjnych wykonujących budżet, np. podległych jednostek budżetowych.  

W literaturze pomiar dokonań, podobnie jak samo dokonanie, jest również 

różnorodnie ujmowany. Przykładowo, jest postrzegany jako proces ilościowego 

pomiaru skuteczności i efektywności działań w przeszłości
4
 lub też jako proces, 

w którym jest dokonywana ocena zarządzania jednostką i dostarczania wartości 

dla interesariuszy
5
. W rozumieniu rachunkowości i nauk o zarządzaniu pomiar 

wyników (dokonań) zachodzi podczas dokonywania wyboru, po to by ocenić 

ten wybór w późniejszym czasie. Zamiar dokonania oceny oznacza, że należy 

podjąć działania, które pozwolą pozyskać informacje o poniesionych nakładach 

                                                           
 3  Wymienione elementy są powszechnie uważane za składowe good governance, co ma od-

zwierciedlenie w oficjalnym stanowisku Komisji Europejskiej. Por. Biała Księga z 2001 roku. 

Podobnie Bank Światowy wśród 6 wskaźników dobrego rządzenia (Worldwide Governance Indi-

cators) wymienia efektywność administracji publicznej. 

 4  A.D. Neely, C. Adams, M. Kennerley, The Performance Prism: The Scorecard for 

Measuring and Managing Stakeholder Relationships, Financial Times, Prentice Hall, London 

2002. 

 5  M. Moullin, Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press, 

Buckingham 2002. 
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i uzyskanych efektach
6
. Pomiar i ocena wyników są bowiem warunkiem racjo-

nalnego działania. 

Zauważyć należy, że zagadnienie dokonań i ich pomiaru w odniesieniu do 

jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorial-

nego pozostaje pod wpływem ogólnych zmian koncepcji zarządzania i zarzą-

dzania publicznego, zmian koncepcji pomiaru dokonań oraz wynikającej z tego 

ewolucji metod i narzędzi pomiaru. Strąk
7
, na podstawie opracowań, między 

innymi: Halachmiego, Gianakisa, Van Doorena, Bouckaerta i Hilligana, wyod-

rębnia pięć etapów rozwoju koncepcji pomiaru dokonań jednostek sektora fi-

nansów publicznych, a mianowicie fazy pomiaru dokonań z wykorzystaniem 

wskaźników: 

a) nakładów i kosztów; 

b) produktu i procesu; 

c) produktu i oddziaływania; 

d) produktu, rezultatu i oddziaływania; 

e) wartości publicznej oraz zrównoważonego zestawu wskaźników realizacji 

celów operacyjnych i strategicznych. 

Za cel główny pomiaru dokonań uznaje się zatem w JST ujawnienie po-

ziomu realizacji zadań publicznych, co jak wynika z tabeli 1, można rozpatry-

wać albo z punktu widzenia zgodności tego działania z procedurami/prawem, 

albo z punktu widzenia kreowania tzw. wartości publicznej. U podstaw pomiaru 

dokonań jednostek sektora finansów publicznych leży zatem albo postulat le-

galności działania i zgodności proceduralnej albo postulat sprawnego, a więc 

skutecznego i efektywnego wykorzystania środków publicznych. Pojęcia te po-

zwalają zrelatywizować osiągnięte wyniki, przy czym: 

- skuteczność odnosi osiągnięte wyniki do wyznaczonych celów, co 

w uproszczeniu pozwala określić czy jednostka realizuje cele, czy też nie, 

a miarą skuteczności jest zatem stopień realizacji celu, bez rozpatrywania 

kosztu tej realizacji, 

- efektywność
8
 najprościej ujmując mierzy natomiast relację nakład-efekt. 

                                                           
 6  J. Demski, Managerial Uses of Accounting Information, Kluwer Academic Publishers, Bos-

ton 1994, s. 431 za J. Michalak, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, 

Difin, Warszawa 2008, s. 43.  

 7  T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012, 

s. 90 i n. 

 8  Efektywność nie jest jednak kategorią jednolitą. Rozpatrywać ją bowiem można klasycznie 

jako wynik stosowania zasady racjonalnego gospodarowania, która polega na maksymalizowaniu 

wyniku przy danych zasobach (nakładach) lub odwrotnie minimalizowaniu zużycia zasobów przy 
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Tabela 1 

Porównanie modeli zarządzania w sektorze publicznym – wybrane zmienne  

Cechy 

Model tradycyjny – 

model biurokratycz-

ny 

Modele nowoczesne 

Model menedżerski Model partycypacyjny 

Kierunek działania  Procedury Wyniki (efekty, rezul-

taty) 

Wartość publiczna oczeki-

wana przez interesariuszy 

Podstawowe kryte-

rium oceny działal-

ności 

Legalność  Efektywność i sku-

teczność 

Użyteczność 

Źródło:  opracowanie na podstawie: Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji euro-

pejskiej, red. J. Czaputowicz. PWN, Warszawa 2008, s. 15 oraz T. Strąk, Modele doko-

nań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012, s. 79–89. 

Różnicując zatem efektywność i skuteczność należy zwrócić uwagę na 

miary dokonań. Efektywność wymaga najczęściej porównania nakładów (kosz-

tów) z wynikami, co wiąże się z reguły z wykorzystaniem miar wartościowych. 

W ocenie skuteczności zwykle pomija się mierniki wartościowe, korzystając 

z mierników ilościowych oraz jakościowych. W przypadku JST znaczenie ma 

zatem zarówno pomiar efektywności, jak i skuteczności działania, a więc doko-

nania wyrażone nie tylko w kategoriach wymiernych, ale również niewymier-

nych. Warto zauważyć, że z zastosowaniem tradycyjnych miar ilościowych, 

które głównie były stosowane podczas pomiaru dokonań w przeszłości jest 

związane wiele wad i ograniczeń. Zawężają one pojęcie „dokonań” i pomijają 

w ocenie wiele istotnych aspektów funkcjonowania JST, przez co nie są ade-

kwatne do oceny strategicznych dokonań tych podmiotów jednostki. Nie zaspo-

kajają one również wszystkich potrzeb informacyjnych wewnętrznych i ze-

wnętrznych interesariuszy JST, które każdorazowo są uzależnione od tego, co 

zostanie zdefiniowane jako cel/cele funkcjonowania jednostki.  

W nowoczesnych koncepcjach pomiaru dokonań jednostek sektora finan-

sów publicznych akcentuje się ukierunkowanie pomiaru na rozpatrywanie efek-

tów strategicznego działania, przez co dokonanie (wynik) stanowi odpowiednik 

pojęcia „performance”, które jest utożsamiane z: 

a) zorganizowanym działaniem podejmowanym w celu realizacji zadań pu-

blicznych (dostarczeniem dóbr publicznych), których jakość i faktyczna spo-

                                                                                                                                              

założonym wyniku działania. Szeroko ujmując efektywność wyrażać będzie stopień realizacji 

celu. Zob. J. Michalak, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, 

Warszawa 2008, s. 50 i n. 
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łeczna użyteczność nie są przedmiotem analizy (performance as produc-

tion); 

b) oceną jakości potencjału instytucjonalnego jednostki (performance as com-

petence); 

c) oceną uzyskanego wyniku działania z pominięciem oceny podejmowanych 

działań (performance as good result); 

d) trwałym i zrównoważonym rezultatem, co uwzględnia zarówno działania na 

rzecz uzyskania rezultatu, sam wynik, jak i zdolności jednostki do trwałego 

dostarczania oczekiwanych rezultatów i ich ciągłej poprawy (performance 

as sustainable results). 

W związku z tym rozróżnienia wymagają również pojęcia pomiar dokonań 

(ang. performance) i pomiar efektywności (ang. effectiveness). Pomiar dokonań 

JST w podstawowym znaczeniu stanowi ustawiczne monitorowanie zarówno 

kwantytatywnych, jak i kwalitatywnych informacji o zachodzących w jednostce 

zdarzeniach
9
. W najszerszym znaczeniu obejmuje pomiar ilości i jakości zaso-

bów, potencjału organizacyjnego, procesów (działań), produktów, rezultatów, 

oddziaływania i wpływu, a także powiązań między takimi elementami, jak: 

oszczędność, efektywność, skuteczność oraz wartość publiczna
10

.  

 

Zapotrzebowanie na informacje o dokonaniach JST stwarza potrzebę 

utrzymania w tych jednostkach odpowiedniego systemu informacyjnego pomia-

ru dokonań. Podobnie, jak pojęcie „dokonanie” również system pomiaru doko-

nań jest w literaturze definiowany w bardzo różnorodny sposób (por. tab. 2). 

Większość definicji podkreśla jednak jego funkcjonalność przez zorientowanie 

na generowanie informacji użytecznych dla zarządzających.  

                                                           
 9  R. Boyle, Performance Measurement in Local Government, CCPMR. Discussion Paper 15, 

www.ipa.ie/pdf/cpmr/CPMR_DP_15_Performance_Measurement_in_Local_Government.pdf (16. 

04.2013). 

 10  T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012, 

s. 99. 
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Tabela 2 

System pomiaru dokonań jednostki – wybrane definicje  

Autor i źródło Definicja 

Simons R., 2000, Performance Meas-

urement and Control Systems for Im-

plementing Strategy, Prentice Hall 

Upper Saddle River, New Jersey, s. 4 

Zbiór formalnych procedur gromadzenia informacji, 

których używają kierownicy w celu podtrzymywania 

i zmiany wzorców zachowania w działaniach organiza-

cyjnych. 

Horváth P. 1998, Controlling, Verlag 

Vahlen, München, s. 566–571 

Podsystem informacyjny przedsiębiorstwa służący po-

równywaniu otrzymanych rezultatów z celami uję-

tymi w planach sporządzonych dla poszczególnych ob-

szarów działania i jednostek organizacyjnych 

Kowalewski M., 2012, System pomia-

ru dokonań przedsiębiorstwa, w: po-

miar i raportowanie dokonań przed-

siębiorstwa, red. E. Nowak, CeDeWu, 

Warszawa, s. 28 

Wieloprzekrojowy system informacyjny przedsiębior-

stwa, ukierunkowany na generowanie i raportowanie 

użytecznych informacji dla kadry zarządzającej, który 

umożliwia permanentną kontrolę najważniejszych ob-

szarów jego funkcjonowania 

Michalak J., 2008, Pomiar dokonań 

od wyniku finansowego do Balanced 

Scorecard, Difin, Warszawa, s. 50 

System informacyjny, w którym dokonuje się ustala-

nia, ewidencji, przetwarzania (agregowania i porów-

nywania z celami i standardami) oraz komunikowa-

nia informacji o wynikach przedsiębiorstwa 

Strąk T., 2012, Modele dokonań jed-

nostek sektora finansów publicznych, 

Difin, Warszawa, s. 167 

Stanowi kluczowy element systemu budżetowania 

wydatków jednostki 

Owsiak S., 2005, Finanse publiczne. 

Teoria i praktyka, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa, s. 245 

System, który należy utożsamiać z systemem racjona-

lizacji wydatków publicznych 

Choudhury N., 1986, Responsibility 

Accounting and Controllability, Ac-

counting and Business Reaserch, Vol. 

16 (63), s. 186–198 

Jest narzędziem łączenia celów organizacji z celami jej 

pracowników 

Źródło:  opracowanie własne. 

Na tle definicji przedstawionych w tabeli 2 można stwierdzić, że rolę sys-

temu pomiaru dokonań pełnić może rachunkowość, rozumiana jako system in-

formacyjny jednostki wspierający system informacyjny zarządzania. Przedsta-

wione definicje wskazują bowiem na ścisły związek definicji systemu pomiaru 

dokonań z pojęciem systemu informacyjnego rachunkowości. Dopełnieniem 

procesu definiowania systemu informacyjnego pomiaru dokonań może być za-

tem definicja sformułowana przez Amerykański Instytut Rachunkowosci Za-
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rządczej
11

. Podmiot ten określił cele systemu pomiaru dokonań wskazując, że 

system ten służy
12

: 

- mierzeniu wyników w odniesieniu do wymagań kluczowych interesariuszy, 

- objaśnianiu celów strategicznych, 

- koncentrowaniu działań jednostki na krytycznych procesach, zasobach 

i zmianach w otoczeniu jednostki, 

- sygnalizowaniu zmian wyników, 

- identyfikowaniu czynników ryzyka, 

- dostarczaniu podstawy do oceny wyników i wynagradzania (motywowania) 

pracowników.  

Z uwagi na istotę działania jednostek sektora finansów publicznych system 

pomiaru dokonań w tych podmiotach można utożsamiać z systemem racjonali-

zacji wydatków publicznych
13

. Rozpatrując proces pomiaru dokonań JST 

w kontekście przebiegu procesów budżetowania wyodrębnić można proces: 

a) planowania dokonań, podczas którego następuje dobór wskaźników dokonań 

i wyznaczenie ich oczekiwanej (wzorcowej) wartości; 

b) pomiaru dokonań, który następuje w trakcie realizacji zadań lub bezpośred-

nio po ich wykonaniu i polega na zebraniu danych, ich przetworzeniu w celu 

obliczenia wskaźników dokonań oraz zestawieniu ich w sprawozdaniach 

(raportach); 

c) monitorowania dokonań, czyli etap analizy i oceny uzyskanych wyników 

pomiaru dokonań wraz z oceną jakości informacji wynikowych; 

d) ewaluacja dokonań w celu uzyskania informacji porównawczych i wyzna-

czenia odchyleń od zakładanych/oczekiwanych rezultatów pomiaru i przy-

czyn tych odchyleń. 

System pomiaru dokonań JST można też uznając za główny element bu-

dżetowania efektów określać narzędziem zarządzania realizacją zadań publicz-

nych
14

 w obszarach operacyjnym i strategicznym. Ponieważ realizacja zadań 

                                                           
 11  Institute of Management Accountants – organizacja zrzeszająca praktyków rachunkowości. 

 12  Tools and Techniques for Implementing Performance Menegement System, Number 4DD, 

Statement on Management Accounting Statement, May 15, 1998, p. 3, w: System pomiaru i oceny 

dokonań szpitala. red. M. Hass-Symotiuk, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 76. Por. 

J. Michalak, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 

2008, s. 8. 

 13  S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 245 i n. 

 14  T. Lubińska, T. Strąk, A. Lozano Platonoff, M. Będzieszak, M. Godek, Paradygmat budże-

towania zadaniowego, w: Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu teryto-

rialnego, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2011, s. 65. 
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bieżących pozostaje w ścisłym związku z realizacją celów strategicznych, to 

projektując system pomiaru dokonań JST należy mieć na względzie zapotrze-

bowanie na informacje służące ocenie stopnia wdrożenia i realizacji strategii 

JST. System pomiaru dokonań staje się wówczas elementem mechanizmu 

wdrożenia strategii (por. rys. 1), przez co umożliwia uzyskanie informacji od-

nośnie uzyskanych rezultatów i porównaniu ich oczekiwaniami wynikającymi 

z celów i planów, zadań, obszarów działania itd.  

 

Rys. 1.  Strategia JST a system pomiaru dokonań JST 

Źródło:  opracowanie własne. 

Warto podkreślić dualny charakter systemu pomiaru dokonań jednostek 

sektora finansów publicznych. W obszarze działań strategicznych stanowi sys-

tem umożliwiający ocenę stopnia realizacji celów strategicznych przy pomocy 

miar rezultatu, zaś w obszarze działań operacyjnych umożliwia pomiar stopnia 

realizacji celów operacyjnych przy wykorzystaniu wskaźników produktu i pro-

cesu
15

.  

                                                           
 15  Por. T. Strąk, Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 

2012, s. 170. 
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Niezależnie od umiejscowienia systemu pomiaru dokonań w systemie in-

formacyjnym JST procedury pomiaru dokonań w systemie pomiaru dokonań 

JST wymagają
16

: 

- zdefiniowania celów, ich zobiektywizowania i przedstawienia w postaci 

liczb, 

- doboru wskaźników i mierników dokonań, 

- zebrania danych o dokonaniach (dokumentowanie, pomiar i wycena oraz 

ewidencja i rozliczanie), 

- zestawienia wyników pomiaru dokonań, 

- analizy wyników pomiaru dokonań i oceny dokonań. 

Zachowanie na każdym z wymienionych etapów procedury kontroli jako-

ści działań warunkujące uzyskanie informacji o dokonaniach o określonej jako-

ści. Jakość tę wyznacza przede wszystkim sprawdzalność i rzetelność informa-

cji.  

 

Pomiar wyników działania JST determinuje efektywne nimi zarządzanie. 

Tradycyjnie skonstruowany system pomiaru dokonań, za pomocą którego są 

generowane „tradycyjne” zestawy informacji, wyrażone z reguły w mierniku 

pieniężnym, jest przedmiotem krytyki w literaturze przedmiotu
17

. Jak podkre-

ślają Kaplan i Norton
18

 pomiar tradycyjnych, wyłącznie fizycznych aspektów 

ekonomicznych procesów jest niewystarczający dla oceny działania i zarządza-

nia jednostką. Konieczne jest włączenie do systemu informacyjnego pomiaru 

dokonań metod szerzej ujmujących działalność jednostek i poszerzających za-

kres pomiaru o zastosowanie miar kwantytatywnych, lecz niefinansowych np. 

miary ilościowe oraz o oceny jakościowe, opisowe, narracyjne, takie jak jakość 

usług. W literaturze przedmiotu są zatem prezentowane obok metod pomiaru 

                                                           
 16  Por. W. Van Dooren, G. Bouckaert, J. Halligan, Performance Management in the Public 

Sector, Routledge Masters in Public Management, New York 2010, s. 55–56. 

 17  Przykładowo: H.T. Johnson, R. Kaplan, Relevance Lost – The Rise and Fall of Management 

Accounting, Boston 1987 za J. Michalak, Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced 

Scorecard, Difin, Warszawa 2008. 

 18  R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2002, s. 20. 
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dokonań bazujących na ekonomicznej koncepcji funkcji produkcji
19

, metody 

wykorzystujące kombinację finansowych i niefinansowych mierników, które 

wspólnie mają za zadanie określać osiągnięcia jednostek. Do takich metod 

należą przykładowo: Balanced Scorecard, Intangible Assets Monitor, Perfor-

mance Pyramid, Performance Prism, Public Sector Value Model i inne
20

. Mimo 

użyteczności tych metod w pomiarze dokonań są one poddawane krytyce głów-

nie za przydatność jedynie dla wewnętrznych użytkowników informacji, którzy 

mają swobodny dostęp do wewnętrznej informacji. Są to ponadto metody pra-

cochłonne, które dostarczają informacji złożonych i opisowych, trudnych do in-

terpretacji i dokonywania porównań.  

Kwestia precyzyjnej wyceny kompletnego zestawu zasobów jednostki oraz 

ocena dokonań pozostaje zatem otwarta i nie ma pewności, czy idealna metoda 

realizująca te cele zostanie kiedykolwiek wypracowana.  

Przedstawione trudności w podejściu do pomiaru dokonań wydają się do-

datkowo pogłębiać w odniesieniu do jednostek sektora publicznego. Pomiar do-

konań tych podmiotów jest trudniejszy niż w wypadku podmiotów sektora pry-

watnego
21

. Po pierwsze o ile pomiar nakładów (kosztów i wydatków), a także 

ich ujmowanie i raportowanie są dokonywanie skrupulatnie i szczegółowo o ty-

le problematyczna pozostaje kwestia definiowania wyników. Po wtóre JST mają 

w zasadzie ograniczoną swobodę w kształtowaniu swoich celów strategicznych. 

Są one bowiem ograniczone przez układ kompetencji i zadań określonych prze-

pisami. Jednostki te są zobligowane do realizowania określonych zadań nawet 

wbrew zasadom ekonomicznego działania, podejmując przy tym działania 

zmierzające do możliwie najwyższej racjonalizacji wydatków. Warto również 

podkreślić, że zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, 

w tym JST pozostają w znacznej mierze pod wpływem przepisów prawnych, co 

wraz z inercją organizacyjna stanowi utrudnienie we wprowadzaniu nowoczes- 

nych koncepcji pomiaru dokonań.  

Kolejnym powodem trudności pomiaru i oceny dokonań JST jest również 

niemożność zaspokojenia zróżnicowanych, a nawet sprzecznych wyglądem sie-

bie oczekiwań wszystkich interesariuszy. Nie bez znaczenia są również działa-

                                                           
 19  L.L.K. Lim, P. Dallimore, Intellectualn Capital: Management Attitudes in Service Indus-

tries, „Jurnal of Intellectual Capital” 2004, Vol. 8, No. 2, s. 272–282. 

 20  Szerszy przegląd i analizę metod pomiaru dokonań przedstawia J. Michalak, Pomiar doko-

nań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa 2008, s. 8. 

 21  J. Michalak, Metody i uwarunkowania pomiaru dokonań w rachunkowości zarządczej jed-

nostek sektora publicznego, ZTR RN SKwP, t. 34 (90) 2006, s. 58. 
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nia (programy) rządowe, a także międzypaństwowe, priorytetowe obszary dzia-

łania państwa, które mogą wpływać negatywnie na efektywność danej jednostki 

albo też istotnie lub czasowo ją poprawiać, co powoduje problemy w zakresie 

interpretacji wyników lub też problemy analizy zmian. Wreszcie występuje po-

trzeba stosowania w ocenie rezultatów działania JST zróżnicowanych mierni-

ków finansowych i niefinansowych, przy czym stosowanie mierników finanso-

wych jest utrudnione ze względu na cele działania JST. Zasoby tych podmiotów 

nie służą osiąganiu wyników finansowych i rentowności, bo takie wyniki ozna-

czają zbędne obciążenie podatników. Z kolei ujemny wynik również zaburza 

ideę redystrybucji środków publicznych w celu zaspokojenia potrzeb społecz-

nych, bez naruszania zasobów publicznych. Ocena rezultatów działania JST 

powinna zmierzać do oceny stopnia osiągnięcia najlepszych rezultatów przy 

pełnej realizacji założonych celów i optymalnym wykorzystaniu zasobów. 

W związku z tym w pomiarze dokonań JST szczególnego znaczenia nabierają 

mierniki jakościowe, jak jakość edukacji, opieki społecznej czy zdrowotnej, po-

ziom bezpieczeństwa publicznego i jego poprawa, zaspokojenie potrzeb z za-

kresu infrastruktury itp. Należy przy tym mieć na względzie, że bardzo duże 

znaczenie ma właściwy dobór mierników dokonań. W tym wypadku proste 

mierniki, jak liczba kilometrów dróg, czy liczba uczniów, którzy uzyskali pro-

mocję do kolejnej klasy nie pozwalają w pełni ocenić skuteczności działania 

programu czy jednostki. Dużo bardziej przydatne stają się wskaźniki oceny za-

chowań dysfunkcyjnych, typu: podniesienie progu dochodowości uprawniają-

cego do poboru świadczeń socjalnych celem wykazania poprawy sytuacji finan-

sowej mieszkańców.  

Pomiar wyników, zgodnie z zasadą partycypacji wymaga współpracy inte-

resariuszy danej JST, którzy powinni brać udział zarówno podczas samej oceny 

dokonań, jak i w kreowaniu systemów pomiaru rezultatów. W tym względzie 

również barierą może być zróżnicowany lub niewystarczający poziom wiedzy 

(w tym używana terminologia), umiejętności i zaangażowanie członków lub 

grup społeczności lokalnej, poszczególnych pracowników czy przedsiębiorców, 

ich oczekiwania, priorytety czy wyznawane przez nich wartości.  

Dyskusja na temat kierunków reformy administracji publicznej w Polsce 

i nowych modeli jej funkcjonowania oscyluje między propozycjami wprowa-

dzenia do sektora publicznego metod zarządzania stosowanych w sektorze pry-

watnym (nowe zarządzanie publiczne) a koncepcją governance, pojmowanej 

jako zarządzanie zbiorowymi społecznościami lub rządzenie bez rządu. Różne 
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wariacje zastosowania terminu governance w odniesieniu do administracji jako 

nowego modelu rządzenia mają wspólny mianownik, zakładają mianowicie, że 

w procesy rządzenia zaangażowane są różne podmioty (interesariusze), nie tyl-

ko publiczne, powiązane wzajemnymi współzależnościami. W literaturze pod-

kreśla się, że przy wyborze nowego modelu administracyjnego nie należy bez-

pośrednio przenosić doświadczeń bardziej rozwiniętych państw i uwzględniać 

znaczenie lokalnej tradycji administracyjnej i kontekst kulturowy, które wpły-

wają na sposoby funkcjonowania instytucji publicznych. Wszystkie nowe mo-

dele administracji publicznej podkreślają jednak konieczność odchodzenia od 

regulowania funkcjonowania administracji przez procedury, na rzecz przecho-

dzenia do wyznaczania celów, mierników i standardów jej działania.  

Wśród wielu celów i zadań stawianych przed administracją publiczną 

w dążeniu do wypełniania zasad good governance znajdują się, między innymi:  

- nastawienie na wyniki, czyli na jakość świadczonych usług, w tym celu kie-

rownicy powinni definiować mierzalne standardy lub wskaźniki oceny i we-

dług nich oceniać podległych pracowników, 

- efektywniejsze niż dotychczas gospodarowanie powierzonymi zasobami 

rzeczowymi i finansowymi, co wymaga pomiaru i raportowania dokonań 

wyników realizacji zdań publicznych. 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej następuje dyfuzja do-

brych praktyk administracyjnych. W polskiej administracji samorządowej są 

upowszechniane standardy i instrumenty zapewniające skuteczne i efektywne 

zarządzanie publiczne. Potwierdzeniem tej tezy są, między innymi, próby 

wprowadzania mechanizmów zarządzania przez cele określane wskaźnikami 

rzeczowymi i finansowymi stanowiącymi niezbędny element dokumentów stra-

tegicznych i operacyjnych. 

Wielość zadań znajdujących się w kompetencjach JST i ograniczoność za-

sobów znajdujących się w ich dyspozycji składnia te jednostki do poprawy 

sprawności działania. Warunkiem tego jest rozpoznanie dokonań (rezultatów, 

efektów działania) i ich pomiar. W jednostkach gospodarczych imperatyw po-

prawy efektywności jest wymuszony przez dążenie do maksymalizacji funkcji 

celu, jednak tak rozumiana efektywność nie stanowi głównego celu działania 

JST. Jest nim bowiem wydajna (efektywna) i skuteczna oraz adekwatna do po-
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trzeb i warunków działania dystrybucja usług publicznych, która odbywa się 

w drodze sprawnej ich realizacji. Pomiar i ocena dokonań JST w zakresie reali-

zacji usług publicznych powinny być wobec tego dokonywane w ścisłym 

związku z pomiarem i oceną jakości uzyskiwanych dokonań, przy czym przez 

jakość dokonań należałoby rozumieć: efektywność i skuteczność (sprawność), 

gospodarność, produktywność i ogólną jakość usług mierzoną terminowością, 

dostępnością i ciągłością dostarczanych usług.  

Należy podkreślić, że o ile pomiar rezultatów podejmowanych przez kie-

rownictwo JST decyzji jest podobnie, jak w jednostkach spoza sektora publicz-

nego, niezbędny do oceny efektywności działań JST, o tyle specyfika sektora 

publicznego i charakter działalności podmiotów tego sektora powodują, że ge-

nerowanie informacji o dokonaniach wymaga stosowania adekwatnych i indy-

widualnie dobranych rozwiązań (metod i narzędzi). Powinny one tworzyć sys-

tem pomiaru dokonań JST, co oznacza w praktyce konieczność określenia pro-

cedur generowania informacji, którymi będzie posługiwało się kierownictwo 

jednostki do uzyskania oczekiwanych rezultatów.  

Przyjmując, że system pomiaru dokonań JST stanowić powinien integralny 

element systemu informacyjnego rachunkowości, który zawsze pełnił w JST 

funkcję ustalania, ewidencji, przetwarzania oraz raportowania informacji o da-

jących się ustalić w mierniku pieniężnym rezultatach działania JST, to na po-

trzeby generowania w rachunkowości informacji o niepoddających się kwanty-

fikacji i/lub wycenie wartościowej rezultatach działania (dokonaniach) JST sys-

tem informacyjny rachunkowości JST należy zmodyfikować. Modyfikacja ta 

powinna polegać powinna na połączeniu systemu rachunkowości finansowej 

z systemami ewidencyjnymi o charakterze operacyjnym, rozumianymi jako 

składowe systemu rachunkowości zarządczej, co będzie wymagało w szczegól-

ności dostosowania organizacyjnych i prawnych warunków funkcjonowania 

systemu rachunkowości, w tym zmian zakresu i procedur związanych z doku-

mentowaniem dokonań JST, ich ewidencją i raportowaniem oraz kontrolą po-

ziomu dokonań (efektów) wraz z ustalaniem i analizą przyczyn rozbieżności 

w odniesieniu do wartości wzorcowych lub planowanych.  

Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputo- 

wicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
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Nowadays, effective and accepted by the local community management of local 

government units need to have adequate information about the achievements. They pro-

vide both an assessment of the entity's operations and making the right decisions related 

to the implementation of the objectives of action. Information about the achievements 

must be of a certain quality. Such information must be generated (supplied) by an per-

formance measurement system. 

The article is an analysis of theoretical issues concerning the definition of the term 

„performance” and to discuss the construction of performance measurement system of 

local government units and the ability to measure performance in the accounting infor-

mation system. 

Translated by Marzena Rydzewska-Włodarczyk 

 



 

 

ozwój gminy nie może zachodzić w wyniku przypadkowych, decyzji bie-

żących, które nie są w żaden sposób ukierunkowane na osiągnięcie dłu-

gofalowych celów. Planowanie rozwoju musi stanowić ciąg skoordynowanych 

działań, odpowiednio zaplanowanych, a przede wszystkim długofalowych na-

stawionych na rozwiązywanie problemów. Rozwój z filozoficznego punktu wi-

dzenia oznacza długotrwały proces ukierunkowanych zmian, w których można 

wyróżnić następujące po sobie prawidłowo etapy przemian danego obiektu, 

wskazujące różnicowanie się tego obiektu pod określonym względem. Rozwój 

ma charakter postępowy, jeśli w jego wyniku powstaje nowa, wyższa jakość
1
. 

Aktualnie warunki gospodarczo-społeczne są determinantą realizowanych 

zadań gmin wskazanych w strategii rozwoju, a ich realizacja zależy coraz 

częściej od rozwiązań związanych z rozwojem długofalowym niż bieżą-

cym. Najważniejszymi trudnościami z zakresie rozwoju gminy pozostają: 

„Słabość ekonomiczna gmin, różnorodność interesów i potrzeb, które wy-

magają zaspokojenia, brak ciągłości realizowanej ścieżki rozwoju, niewy-

starczające zaangażowanie zarządzających i mieszkańców w poszukiwanie 

                                                           
 1  Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1971, s. 929. 
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rozwiązań problemów rozwojowych”
2
. Lokalne strategie rozwoju stanowią 

podejście terytorialne bazujące na odnajdywaniu terenów podobnych pod 

względem geograficznym, gospodarczym, historycznym, kulturowym, przyrod-

niczym
3
. 

Rozwój to „proces przeobrażeń, przemian, przechodzenia do stanów bar-

dziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych”
4
. Istnieje wiele de-

finicji strategii, wśród których wyróżnić można jednak kilka charakterystycz-

nych jej ujęć
5
. Za główne rozumienie strategii można uznać strategię jako plan, 

na który składają się cele, metody i środki. R.L. Ackoff twierdzi, że strategia 

dotyczy długofalowych celów i metod ich osiągania wpływających na funkcjo-

nowanie systemu jako całości. M. Koontz i C. O’Donnell kojarzą strategię 

z planami opracowywanymi na podstawie planów konkurencji. 

Dlatego niezwykle ważne staje się prowadzenie przez władze samorządo-

we długoterminowej polityki rozwoju, a także użytkowanie różnorodnych 

i wzajemnie zintegrowanych instrumentów jej realizacji. W tym celu bardzo 

pomocne stały się bazy danych, w szczególności Bank Danych Lokalnych 

(BDL), który pozwala władzom lokalnym w prosty i szybki, a przede wszyst-

kim zorganizowany sposób uzyskać wszystkie niezbędne informacje do stwo-

rzenia strategii rozwoju
6
. Samorządy terytorialne, jako podmioty polityki roz-

woju regionalnego zobligowane są do prowadzenia samodzielnej polityki regio-

nalnej m.in. w dziedzinie edukacji, zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziała-

niu bezrobociu, kultury, gospodarki przestrzennej i wodnej, ochrony środowi-

ska, komunikacji, bezpieczeństwa czy klęsk żywiołowych, z zachowaniem dba-

łości o atrakcyjność swojego terenu i jego konkurencyjność. Według Wiatraka 

gminy posiadające pełną dowolność opracowywania planów strategicznych, 

a jednocześnie posiadając autonomię decyzyjną powinny opierać się na kre-

atywności formułowania i rozwiązywania problemów gminy oraz wykorzysty-

                                                           
 2  J. Ignacy, T. Kopyściński, Istota i charakter gminnych problemów rozwojowych w świetle 

badań empirycznych, w: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i praktyce, Uniwer-

sytet Ekonomiczny, Wrocław 2008, s. 95. 

 3  Podejście „Leader”: podstawowy poradnik, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-

pejskich, Luksemburg 2006, s. 8. 

 4  Słownik języka polskiego, t. VII, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965. 

 5  T. Gołębiowski, Zarządzanie Strategiczne. Planowanie i Kontrola, Difin, Warszawa 2001, 

s. 14–15. 

 6  Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (11.02.2013). 
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wać metody i techniki planowania, a następnie ich adaptować do zmieniających 

się warunków funkcjonowania i rozwoju gminy
7
.  

Pomimo ogólnodostępności Banku Danych Lokalnych w województwie 

kujawsko-pomorskim jest on stosunkowo mało rozpowszechniony. Niecałe 

25% z przebadanych jednostek administracji samorządowej korzysta z tego 

banku danych. Pomimo tak niskiego poziomu zainteresowania tą bazą danych, 

jednostki korzystają z niej dość często – co najmniej raz na kwartał, dane pozy-

skane z BDL wykorzystywane są do opracowywania strategii, projektów, ze-

stawień, symulacji oraz prognoz, a przede wszystkim do różnego rodzaju analiz. 

Można, zatem stwierdzić, że dane te odgrywają ważną rolę w zarządzaniu gmi-

ną. 

 

Celem badań była analiza stopnia wykorzystania Banku Danych Lokal-

nych (BDL) w aspekcie planowania Strategii Rozwoju Gminy. Celem szczegó-

łowym jest: przedstawienie sposobów prezentacji i udostępniania danych, anali-

za wykorzystania BDL przez gminy i sołectwa znajdujące się na terenie woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego, założono hipotezę badawczą, że Bank Da-

nych Lokalnych ma wpływ na formułowanie i planowanie Strategii Rozwoju 

w gminach. BDL ma wpływ na jakość tworzenia strategii rozwoju w gminach, 

wysoki poziom wiedzy administracji samorządowej na temat BDL ma wpływ 

na jakość tworzenia strategii rozwoju w gminach oraz wysoki stopień wykorzy-

stania BDL przez administrację samorządową ma wpływ na jakość tworzenia 

strategii rozwoju w gminach. 

Zakresem badań objęto wszystkie gminy i sołectwa znajdujące się na tere-

nie województwa kujawsko-pomorskiego. W badaniach zastosowano także me-

todę pomiaru sondażowego pośredniego, ponieważ jest ona najlepszą dostępną 

metodą dla tych badaczy, którzy chcą zbierać oryginalne dane stanowiące także 

doskonałe narzędzie pomiaru postaw i poglądów
8
. W przeprowadzonym bada-

niu jako technikę badawczą zastosowano ankietę, a narzędziem badawczym był 

                                                           
 7  A.P. Wiatrak, Przedsiębiorczość w strategii rozwoju gminy, w: Agrobiznes w krajach Euro-

py Środkowej w aspekcie integracji z Unią Europejską, V Kongres Stowarzyszenia Rolnictwa 

i Agrobiznesu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 523. 

 8  E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, 

s. 268. 
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kwestionariusz ankiety obejmujący jedenaście pytań. Osiem pytań stanowiły 

pytania zamknięte, pozostałe trzy stanowiły pytania otwarte. Ogółem rozesłano 

drogą listowną ankiety do 137 gmin i 18 starostw w województwie kujawsko- 

-pomorskim. W ciągu dwóch miesięcy od rozesłania kwestionariuszy uzyskano 

46,7% odpowiedzi z urzędów gmin oraz odpowiednio 72,2% ze starostw. 

W pierwszej części ankiety zapytano respondentów o to czy w danej gmi-

nie (powiecie) została opracowana Strategia Rozwoju Gminy (Powiatu) oraz 

czy była ona aktualizowana. Pytano również o to czy korzystano z Banku Da-

nych Lokalnych. W pytaniach otwartych zapytano m.in. o to, do jakich celów 

gmina (powiat) wykorzystała pozyskane dane z Banku Danych Lokalnych oraz 

jakie konkretne dane stanowią podstawę do tworzenia analiz. 

 

Główny Urząd Statystyczny coraz aktywniej wspomaga samorządy po-

przez dostarczanie im informacji potrzebnych między innymi do zdiagnozowa-

nia warunków i poziomu rozwoju lokalnego i regionalnego w postaci Banku 

Danych Lokalnych. Bank Danych Lokalnych jest kompleksowym, uporządko-

wanym i łatwo dostępnym systemem informacji służących badaniu zróżnicowa-

nia zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych
9
. Informacje zawar-

te w BDL są przydatne w bieżącej działalności jednostek samorządu terytorial-

nego, a także pomagają samorządom w realizacji zadań. Dane wykorzystywane 

są do opracowywania regionalnych i lokalnych strategii rozwoju oraz ich nad-

zorowania i ewaluacji. Do głównych zadań bazy należy wspomaganie informa-

cyjne samorządów szczebla gminnego i lokalnego w zakresie realizacji ich za-

dań oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych środowiska naukowego i jedno-

stek planistycznych z zakresu kształtowania się zjawisk społecznych w skali lo-

kalnej. Baza jest zbudowana na podstawie danych na poziomie miejscowości 

i zawiera wszystkie dotychczas zgromadzone zasoby BDR
10

. Prace nad Ban-

kiem Danych Lokalnych rozpoczęły się w trzecim kwartale 1993 roku, a po 

                                                           
 9  BDL Źródłem informacji o jednostkach samorządu terytorialnego, Statystyka publiczna 

w służbie samorządu terytorialnego, Wrocław, 7–8 marca 2011 r. 

 10  Statystyka publiczna jedną z podstaw samorządności w państwie demokratycznym, Konfe-

rencja naukowa w Toruniu (16–18.04.2008r.) z okazji 90-lecia istnienia GUS, System informa-

cyjny statystyki regionalnej – Dominika Rogalińska, t. 58, Warszawa 2008, s. 39. 
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pięciu latach został on udostępniony w Internecie na stronie Głównego Urzędu 

Statystycznego. Początkowo dane można było uzyskać po uiszczeniu opłaty. 

W 2000 roku Bank Danych Lokalnych zmienił swoją nazwę na Bank Danych 

Regionalnych oraz wdrożył Nomenklaturę Jednostek Terytorialnych do Celów 

Statystycznych. We wrześniu 2004 roku nieodpłatnie udostępniono zasoby 

BDR w Internecie, a w grudniu powstała nowa jego wersja opracowana w śro-

dowisku Oracle, którą przez kolejne pięć lat ulepszano Bank poprzez stworze-

nie anglojęzycznej wersji menu i metabazy oraz dodanie danych wskaźniko-

wych, zestawu tablic do modelu Hermin, modułu „Portret terytorium” i modułu 

kwartalnego. Od końca 2010 roku Bank Danych Regionalnych funkcjonuje po-

nownie pod nazwą Bank Danych Lokalnych (tab. 1).  

Tabela 1 

Rys historyczny Banku Danych Lokalnych 

Październik 1993 r. Rozpoczęcie prac nad BDL 

Marzec 1998 r. Udostępnienie BDL w Internecie 

Styczeń 1999 r. Dostosowanie struktury i zawartości Banku do trójstopniowego po-

działu kraju 

2000 r. Wdrożenie w 2000 r. Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Ce-

lów Statystycznych (+ regiony, podregiony); 

Zmiana nazwy na Bank Danych Regionalnych (BDR);  

Wrzesień 2004 r. Nieodpłatne udostępnienie zasobów BDR w Internecie 

Grudzień 2004 r. Udostępnienie nowej wersji BDR opracowanej w środowisku Oracle 

Lata 2005–2010 Modernizacja zawartości oraz systemu udostępniania danych z Ban-

ku: 

− przygotowanie anglojęzycznej wersji menu i metabazy 

− włączenie danych wskaźnikowych, zestawu tablic do modelu 

HERMIN, modułu „Portret terytorium” oraz modułu kwartalnego 

Od 2010 r. Komponent Vademecum Samorządowca 

Grudzień 2010 r. Udostępnienie w Internecie Banku Danych Lokalnych 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: BDL Źródłem informacji o jednostkach samorządu 

terytorialnego, Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego, Wrocław, 7–8 

marca 2011 r. 

Główną zasadą prezentacji danych w zbiorach Banku Danych Lokalnych 

jest upowszechnianie informacji na możliwe najniższym poziomie na przykład: 

miejscowości, gminy, powiatu, podregionu, województwa lub regionu. Jest to 

efektem dostępności danych, metodologii ich naliczania oraz możliwości przed-

stawienia zgodnie z wymogami zachowania tajemnicy statystycznej. Najniż-

szym poziomem prezentacji danych jest miejscowość statystyczna. Istnieje 



196 Europa Regionum XVI (2013) 

 

możliwość utworzenia agregatów danych. Bank Danych Lokalnych nie zawiera 

takich informacji, dla których jedynym możliwym poziomem prezentacji jest 

kraj jako całość.  

Dane mogą być agregowane na wyższe poziomy według jednostek teryto-

rialnych zgodnych z podziałem administracyjnym (wg TERYT) lub w układzie 

nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NTS). Wykaz 

jednostek terytorialnych jest raz do roku aktualizowany zgodnie z obowiązują-

cym podziałem terytorialnym oraz klasyfikacją NTS. NTS – „Nomenklatura 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych”. Jest to uporządkowany 

wykaz nazw jednostek terytorialnych i przypisanych im symboli terytorialnych 

występujących na poszczególnych poziomach podziału terytorialnego kraju, 

wykorzystywany w procesie zbierania danych statystycznych, gromadzenia, 

przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania, udostęp-

niania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych w przekrojach tery-

torialnych
11

. Natomiast NUTS to „Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do 

Celów Statystycznych” obowiązująca w krajach Unii Europejskiej. Klasy-

fikacja NUTS dzieli terytorium gospodarcze krajów członkowskich UE na 3 

poziomy podstawowe: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3
12

. Polityka strukturalna Unii 

Europejskiej, a zwłaszcza aspekt regionalny tej polityki wymaga osiągnięcia 

względnej porównywalności danych statystycznych gromadzonych w krajach 

członkowskich. Wspólna klasyfikacja została ustanowiona w celu zbierania, 

opracowania i rozpowszechniania na obszarze UE porównywalnych danych dla 

określonych statystyk regionalnych (np. z zakresu rachunków regionalnych, 

demografii, rynku pracy i społeczeństwa informacyjnego). Klasyfikacja NUTS 

służy również kształtowaniu regionalnych polityk krajów UE i jest niezbędna 

do przeprowadzania analiz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego regio-

nów. 

 

Spośród badanych największy odsetek stanowiły gminy wiejskie 50,7%, 

a gminy miejsko-wiejskie odpowiednio 29,3%. Na pytanie o okres obowiązują-

cej strategii rozwoju 20% odpowiedziało, że opracowana strategia rozwoju zo-

                                                           
 11  www.stat.gov.pl/gus/5840_5955_PLK_HTML.htm. 

 12  www.stat.gov.pl/gus/5840_7551_PLK_HTML.htm. 
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stała opracowana na 7 lat, 12% odpowiednio na 11 lata, a 18,7% wskazało okres 

10 lat (rys. 1).  

 

Rys. 1  Proszę podać na jaki okres została opracowana Strategia Rozwoju Państwa 

Gminy? 

Źródło:  badania własne. 

Monitorowanie przemian polega na rejestrowaniu zmian zachodzących 

w gminie poprzez zasoby informacyjne obejmujące dziedziny istotne dla jej 

rozwoju. Faza monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju powinna być 

podstawą diagnozy do etapu przygotowania nowej strategii rozwoju regionu
13

. 

A zatem istotne jest kontrolowanie realizacji strategii, sprzężenie działań strate-

gicznych z planowaniem przestrzennym i procesami lokalizacyjnymi oraz za-

pobieganie niepożądanym skutkom. W tym zakresie badania wykazały, że 

62,7% jednostek samorządu terytorialnego nie aktualizuje swojej strategii. Pro-

ces aktualizacji strategii rozwoju powinien być przyjmowany jako systemowy 

element zarządzania strategicznego gminą. Strategia powinna być aktualizowa-

                                                           
 13  K. Heffner, Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Gospodarka regionalna i lokal-

na, red. Z. Strzelecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 158. 
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na i korygowana w trakcie istotnych zmian w otoczeniu wewnętrznym i ze-

wnętrznym gminy.  

Z uwagi na fakt, że zaledwie 25% urzędów gmin korzysta z Banku Danych 

Lokalnych to zjawisko jest niezrozumiałe, ponieważ na podstawie literatury 

przedmiotu można przypuszczać, że większość jednostek gospodarczych jest 

zadowolona z korzystania z BDL, a przede wszystkim z Vademecum Samorzą-

dowca. Publikacja ta jest największym w Polsce uporządkowanym i udostęp-

nionym w sieci Internet zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, 

demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, 

powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administra-

cyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatu-

ry jednostek terytorialnych do celów statystycznych.  

Na pytanie o częstotliwość korzystania z BDL odpowiedzi udzieliło zale-

dwie 25% badanych podmiotów. Z tego 16% urzędów korzysta raz na kwartał, 

a 2,6% zaledwie raz na rok. Spośród wszystkich respondentów, którzy potwier-

dzili korzystanie z Banku Danych Lokalnych 78,95% przyznało, że dane te sta-

nowią podstawę sporządzania różnego rodzaju analiz, a 21,0% nie korzysta 

z BDL w tym zakresie. Jako cel wykorzystywania pozyskanych danych z BDL 

badani wskazywali m.in. na sporządzanie raportów na potrzeby zarządzania 

gminą czy rozwojem, z realizacji strategii, analizy statystyczne, źródło informa-

cyjne do opracowania dokumentów strategicznych czy dokumentacji konkur-

sowej. Obszar wykorzystania BDL na potrzeby sporządzania analiz dotyczył 

przede wszystkim bezrobocia, wykształcenia, danych demograficznych, dzia-

łalności gospodarczej, infrastruktury. Zaledwie 25% badanych potwierdziło, że 

dane z Banku Danych Lokalnych były wykorzystywane do opracowania Strate-

gii Rozwoju Gminy.  

W raporcie końcowym dotyczącym realizowanego projektu systemowego 

w 2011 roku pt: „Zdiagnozowanie potencjału administracji samorządowej, oce-

na potrzeb szkoleniowych kadr urzędów administracji samorządowej oraz przy-

gotowanie profili kompetencyjnych kadr urzędów administracji samorządowej” 

zdiagnozowano główne obszary problemowe wymagające wsparcia w jednost-

kach samorządu terytorialnego w całym kraju. W raporcie wskazano, że jed-

nostki samorządu terytorialnego, niezależnie od zakresu realizowanych zadań, 

powinny opracować zbiór wskaźników monitorujących realizacje strategii roz-

woju, umożliwiających szybką reakcję na zmiany warunków otoczenia.  

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims
http://www.stat.gov.pl/bdl/app/samorzad_m.dims
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura_spo%C5%82eczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Region_%28geografia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nomenklatura
http://pl.wikipedia.org/wiki/Terytorium_%28podzia%C5%82_administracyjny%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
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W przeprowadzonym badaniu wykazano, że większość z badanych gmin 

monitoruje swoją Strategię Rozwoju (78,95%), tylko 21,05% nie prowadzi mo-

nitoringu Strategii Rozwoju. 

Gminy tworzące strategię rozwoju powinny dostrzegać potrzebę nie tylko 

posiadania strategii jako dokumentu, ale także potrzebę jej monitorowania i ak-

tualizacji. 

Większość gmin posiada wdrożoną Strategię Rozwoju, najczęściej obo-

wiązująca na okres 10 lat. Prawie 80% ankietowanych monitoruje swoją Strate-

gię Rozwoju, jednakże pomimo monitorowania strategii większość (62%) gmin 

jej nie aktualizuje, co może mieć negatywny wpływ na dalszy kierunek rozwo-

ju. Bank Danych Lokalnych ma stosunkowo niski wpływ na formułowanie 

i planowanie Strategii Rozwoju Gminy, 

Pomimo ogólnodostępności Banku Danych Lokalnych w województwie 

kujawsko-pomorskim jest on mało rozpowszechniony, świadczy o tym fakt, że 

niecałe 25% z przebadanych jednostek administracji samorządowej korzysta 

z jego możliwości. Dane pozyskane z BDL wykorzystywane są do opracowy-

wania strategii, projektów, zestawień, symulacji oraz prognoz, a przede wszyst-

kim do różnego rodzaju analiz.  

Badania przeprowadzone wskazują, że dane zawarte w Banku Danych Lo-

kalnych są wykorzystywane przez jednostki administracji samorządowej do za-

rządzania gminą. Bezpośredni udział tych danych w tworzeniu strategii rozwoju 

jest znikomy. Należy jednak podkreślić, że poszczególne informacje zawarte 

w tej bazie są podstawą do sporządzania różnych dokumentacji samorządowych 

oraz planów strategicznych, a przez to pośrednio biorą udział w tworzeniu stra-

tegii rozwoju gminy. 

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2006, s. 268. 

BDL Źródłem informacji o jednostkach samorządu terytorialnego, Statystyka publiczna 

w służbie samorządu terytorialnego, Wrocław, 7–8 marca 2011 r. 

Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (11.02.2013). 
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Local governments increasingly use the Development Strategy, which has been 

recognized by the Polish law and public institutions since January 1999. As required by 

the Europan Union, the subject and the object of the strategy have to be clearly identi-

fied. In Poland, they are defined by the Public Administration Act, and the government 

National Strategy documents. Planning a long-term communal development strategy is 

becoming increasingly important for local governments, which should be proficient in 

such tools as the Local Data Bank – a simple, fast and organized source of all infor-

mation.  
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The general aim of the study was to establish to what extent local governments re-

ly on information from the Local Data Bank to plan their development strategies, with 

particular focus on the communes in the Kujawsko-Pomorskie province. It was assumed 

that the information included in the Local Data Bank is the foundation upon which local 

governments is build their development strategy. However, the researchers found out 

that, on the contrary, the data is barely used. It seems that people in most communes be-

lieved that the information content is satisfactory and the whole system does not serve 

any real purpose.  

Translated by Paweł Dziemianko 

 



 

 

 

 

 



 

 

zynniki produkcji rozumiane jako materialne i niematerialne zasoby wy-

korzystywane do wytwarzania dóbr mających postać produktów i usług, 

w klasycznym ujęciu dzielono na ziemię, pracę i kapitał. Niezależnie od, wyni-

kających ze zmian cywilizacyjnych, potrzeb rozszerzających ten podział, ziemia 

będzie zawsze podstawowym czynnikiem produkcji w gospodarce.  

Grunty są jednym z rodzajów nieruchomości, wyodrębnionym na podsta-

wie definicji nieruchomości sformułowanej w Kodeksie cywilnym. Biorąc pod 

uwagę ich przeznaczenie można wyróżnić grunty, które są lub mogą być wyko-

rzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, a mianowi-

cie nieruchomości rolne. W porównaniu do gruntów o innym przeznaczeniu, 

grunty rolne stanowią podstawowy czynnik produkcji rolniczej i przestrzeni 

produkcyjnej rolnictwa.  

Rynek ziemi wykorzystywanej rolniczo składa się nijako z dwóch rynków 

działających na odrębnych zasadach, a mianowicie rynku prywatnej ziemi 

chłopskiej oraz rynku gruntów Skarbu Państwa. Pierwszy z nich jest regulowa-

ny przez mechanizm rynkowy, drugi natomiast jest regulowany głównie przez 

państwo, a także, w pewnym zakresie, przez mechanizm rynkowy
1
. 

                                                           
 1  H. Rudnicki, Rynek ziemi rolniczej w Polsce w warunkach transformacji systemowej, SE-

RiA, Poznań 2001, s. 48. 
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Obrót nieruchomościami rolnymi, który jest determinowany licznymi 

czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i społeczno-demogra- 

ficznym, spełnia istotne funkcje w rolnictwie. Do najważniejszych można zali-

czyć przeciwdziałanie spadkowi produkcyjności ziemi, poprawę relacji między 

podstawowymi czynnikami produkcji oraz poprawę struktury gospodarstw rol-

nych.  

Obrót rolny można rozpatrywać w dwóch ujęciach. Obrót rolny sensu 

stricto to sytuacja, w której zmienia się właściciel nieruchomości rolnej, a obrót 

sensu largo to zmiana osoby władającej nieruchomością rolną. W drugiej ze 

wskazanych grup znajduje się obrót dzierżawny, którego skutkiem jest nabycie 

tytułu posiadania zależnego, wynikającego z umowy zobowiązaniowej.  

Celem głównym badań jest zaprezentowanie dzierżawy jako formy zago-

spodarowania gruntów rolnych Skarbu Państwa. Zostanie on osiągnięty poprzez 

zaprezentowanie skali obrotu dzierżawnego nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa w latach 1992–2011. Podjęto także próbę oceny perspektyw dzierżawy 

w kontekście zadań Agencji Nieruchomości Rolnych i nowelizacji Ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, oraz w kontek-

ście zagadnienia trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rol-

nych. 

W postępowaniu badawczym wykorzystano dane o charakterze wtórnym 

posiłkując się krajową literaturą przedmiotu, materiałami i publikacjami Agen-

cji Nieruchomości Rolnych oraz raportami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej. Zakres terytorialny badań obejmuje obszar Polski. 

Zakres czasowy badań dotyczy lat 1992–2011. W toku badań zastosowano me-

todę analizy literatury oraz metody analiz i porównań. Przy prezentacji wyni-

ków wykorzystano metodę graficzną.  

 

Przepisy dotyczące umowy dzierżawy jako stosunku obligacyjnego zawar-

te są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i mają zastosowanie 

do dzierżawy pomiędzy podmiotami prywatnymi. W zakresie gruntów rolnych 

Skarbu Państwa umowy dzierżawy są zawierane na podstawie przepisów Usta-

wy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolny-

mi Skarbu Państwa oraz aktów wykonawczych do ustawy. Przepisy Kodeksu 

cywilnego stanowią w tym przypadku normę ogólną.  
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Umowa dzierżawy, w świetle prawa cywilnego jest zawierana między wy-

dzierżawiającym a dzierżawcą. Jej istota sprowadza się do zobowiązania wy-

dzierżawiającego do oddania dzierżawcy rzeczy do używania i pobierania po-

żytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawcy do płacenia wy-

dzierżawiającemu umówionego czynszu
2
. Dzierżawa jest więc umową dwu-

stronnie zobowiązującą, konsensualną i odpłatną.  

W dzierżawnym stosunku zobowiązaniowym następuje oddzielenie prawa 

własności rzeczy od prawa jej użytkowania, a tym samym możliwe staje się go-

spodarowanie zasobem przez podmioty, które nie są właścicielami rzeczy.  

Przedmiotem dzierżawy mogą być rzeczy z natury lub przeznaczenia 

przynoszące pożytki, w tym pożytki naturalne w postaci płodów rolnych i in-

nych odłączonych od nieruchomości części składowych, o ile według zasad 

prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. Ze względu na 

specyficzną cechę tego stosunku prawnego jaką jest pobieranie pożytków, 

przedmiot dzierżawy powinien służyć osiąganiu dochodu, a okres umowy za-

pewnić możliwość względnie trwałego zaangażowania rzeczy w procesie pro-

dukcyjnym (produkcyjna funkcja dzierżawy)
3
 oraz zwrot poniesionych nakła-

dów inwestycyjnych.  

Dzierżawa jest szeroko rozpowszechnioną formą władania gruntami rol-

nymi na terenach wiejskich. Umożliwia ona powiększenie areału uprawnego 

istniejących gospodarstw rolnych, jak również tworzenie nowych bez koniecz-

ności angażowania znacznych środków finansowych, jak ma to miejsce przy 

zakupie gruntu rolnego. Daje to możliwość lokowania zasobów finansowych 

w innych niż ziemia środkach produkcji, co jednocześnie powinno sprzyjać 

efektywności gospodarowania
4
.  

Czynsz jest instytucją, która odzwierciedla odpłatny charakter tego zobo-

wiązania. W przypadku gruntów rolnych Skarbu Państwa czynsz dzierżawny 

ustala się w umowie jako sumę pieniężną albo jako równowartość pieniężną 

odpowiedniej ilości pszenicy. Czynsz ten jest płatny za półrocze roku kalenda-

rzowego z dołu. Jego wysokość jest waloryzowana przy zastosowaniu wskaźni-

ków zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (dla czynszu ustalone-

                                                           
 2  Ustawa z dnia 23 kwietnia 964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), art. 

693. 

 3  Z. Radwański, J. Panowicz-Lipka, Zobowiązania – część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2008, s. 134–135. 

 4  A. Suchoń, Dzierżawa jako tytuł organizowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego, SE-

RiA, Poznań 2003, s. 36–39.  
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go w pieniądzu) lub średniej krajowej ceny skupu pszenicy (dla czynszu ustalo-

nego w mierniku naturalnym), ogłaszanej przez GUS za półrocze poprzedzające 

termin płatności. 

Cechy dzierżawy jako zobowiązania powodują, że z gospodarowaniem 

dzierżawionym majątkiem wiąże się ryzyko produkcyjne. Dotyczy to również 

gospodarowania nieruchomościami rolnymi i wynika z kapitałochłonności in-

westycji, długiego okresu zwrotu z zainwestowanego kapitału i ryzyka produk-

cyjnego związanego z uzależnieniem od sił przyrody
5
. 

 

Dzierżawa jest, obok transakcji kupna-sprzedaży, formą rynkowego obrotu 

ziemią. W odniesieniu do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w roku 2011 

w dzierżawie pozostawało 1,46 mln ha gruntów rolnych Zasobu. Największa 

powierzchnia gruntów Zasobu znajdujących się w dzierżawie była położona na 

terenie województw: zachodniopomorskiego (285 tys. ha), wielkopolskiego 

(220 tys. ha) i dolnośląskiego (194 tys. ha), natomiast najmniejsza na terenie 

województw: świętokrzyskiego (8,4 tys. ha) i małopolskiego (8,9 tys. ha). Bio-

rąc pod uwagę grupy obszarowe, najwięcej gruntów będących w dzierżawie 

mieści się w grupie obszarowej 100–300 ha (ponad 262 tys. ha) oraz w grupie 

obszarowej ponad 1000 ha (258 tys. ha).  

Od roku 2006 ANR wydzierżawiała rocznie coraz mniejsze powierzchnie 

gruntów rolnych, dochodząc do poziomu najniższego w historii Agencji, a mia-

nowicie 11 tys. ha wydzierżawionych w roku 2011 (rys. 1). Mniejszej po-

wierzchni wydzierżawianej towarzyszył spadek liczby zawieranych umów, któ-

ry był obserwowany we wszystkich grupach obszarowych. Kontrahentami ANR 

były głównie osoby fizyczne, które do końca roku 2011 zawarły 98% umów 

wydzierżawiając 61% gruntów. 

                                                           
 5  A. Majchrzak, Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w polskim systemie prawnym, 

Roczniki Ekonomiczne KPSW, Bydgoszcz 2012, s. 291. 
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Rys. 1.  Powierzchnia wydzierżawionych gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu 

Państwa (w tys. ha) oraz poziom czynszu (w dt pszenicy na 1 ha) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy 

rynkowe nr 15, IERiGŻ, Warszawa 2012, s. 30 i 35. 

Czynsz dzierżawny w większości umów jest ustalony w mierniku natural-

nym, a o jego wysokości decyduje sytuacja na rynku pszenicy. Uwzględniając, 

że średnie ceny pszenicy, ogłaszane przez GUS, w odstępach półrocznych, róż-

nią się od siebie o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent, należy zauważyć, 

że cena pszenicy jest czynnikiem, który wpływa na zachowanie płynności fi-

nansowej dzierżawców i ich zdolności produkcyjne.  

W latach 1992–2002 poziom uzyskiwanych czynszów za grunty rolne SP, 

mimo wahań wynikających głównie z indywidualnych cech dzierżawionych 

nieruchomości (jakość gruntów, lokalizacja, rozłóg), a także powodowanych 

czynnikami koniunkturalnymi oraz mimo różnic w lokalnym rynku dzierżawy 

oscylował w granicach 2 dt pszenicy rocznie za 1 ha. Poczynając od roku 2003, 

wraz z malejącą powierzchnią dzierżawionych gruntów wzrastała wysokość 

średniego czynszu. Widoczny na rys. 1 wzrost poziomu czynszu w roku 2004 

był efektem wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i związanymi z tym korzy-

ściami dla dzierżawców w postaci dopłat bezpośrednich. Natomiast zdecydo-
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wany wzrost czynszu w 2007 r. był następstwem wzrostu popytu i cen transak-

cyjnych na nieruchomości rolne.  

 

Przedmiotem dzierżawy mogą być nieruchomości prywatne, jednostek 

samorządu terytorialnego, a także Skarbu Państwa. Status podmiotu wydzier-

żawiającego przesądza o regulacjach prawnych kształtujących stosunek prawny 

dzierżawy gruntów rolnych.  

W przypadku nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu 

Państwa wydzierżawiającym jest Agencja Nieruchomości Rolnych, która jest 

państwową osobą prawną, wykonującą prawo własności oraz inne prawa rze-

czowe na rzecz Skarbu Państwa w zakresie określonym przepisami prawa
6
. 

Jedną z konsekwencji powierzenia Agencji wykonywania prawa własności i in-

nych praw rzeczowych w stosunku do mienia Skarbu Państwa jest jej wyłącz-

ność w zakresie gospodarowania tym mieniem. Przyjmuje się, że jest ona jedy-

nie instytucją powierniczą Skarbu Państwa, będącą dysponentem prawa przy-

sługującego Skarbowi Państwa. Nie przysługuje jej więc prawo własności 

w odniesieniu do powierzonego mienia, gdyż jego właścicielem pozostaje Skarb 

Państwa
7
.  

Zadania Agencji determinują charakter podejmowanych przez nią czynno-

ści. Zgodnie z Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa, Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa dotyczące 

między innymi: tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw ro-

dzinnych, tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu po-

tencjału produkcyjnego ZWRSP, restrukturyzacji raz prywatyzacji mienia Skar-

bu Państwa użytkowanego na cele rolnicze, obrotu nieruchomościami i innymi 

składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolnicze. 

Gospodarowanie Zasobem przez Agencję następuje w pierwszej kolejności 

w drodze sprzedaży mienia w całości lub części, a dopiero później w drodze 

oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania osobom prawnym lub fi-

                                                           
 6  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skar-

bu Państwa (DzU 2011, nr 233, poz. 1382.), art. 5, ust. 1. 

 7  B. Bartkowska, T. Nawrocki, Agencja Nieruchomości Rolnych jako powiernik Skarbu Pań-

stwa, w: Studia Iuridica Agraria, red. S. Prutis, Temida 2, Białystok 2011, s. 17. 
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zycznym, wniesienia mienia lub jego części do spółki hodowli roślin upraw-

nych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospo-

darki narodowej, których prawa z akcji lub udziałów wykonuje ANR, oddania 

w administrowanie, przekazania w zarząd oraz zamiany nieruchomości. 

W praktyce gospodarowanie Zasobem jest zdominowane przez dwie formy, 

a mianowicie sprzedaż i dzierżawę.  

Wielkość Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przejętego przez 

Agencję Nieruchomości Rolnych w momencie jej powołania (jako Agencję 

Własności Rolnej Skarbu Państwa) sięgała 4,74 mln ha. Do końca roku 2011 

w wyniku sprzedaży, nieodpłatnego przekazania i innych form trwałego rozdy-

sponowania ubyło z Zasobu około 2,8 mln ha gruntów, co stanowiło prawie 

60% przejętej powierzchni. Dominującą formą zagospodarowania tych gruntów 

była sprzedaż. Przeniesienie własności objęło bowiem ponad 2,2 mln ha, co sta-

nowiło 79% powierzchni rozdysponowanej w ramach trwałych form gospoda-

rowania nieruchomościami rolnymi. Wielkość Zasobu, według stanu na koniec 

roku 2011, wynosiła 1,95 mln ha, z czego 1,47 mln ha znajdowało się w dzier-

żawie. Stanowiło to 76,8% pozostałych w Zasobie gruntów
8
. 

Należy zwrócić uwagę, że na przestrzeni lat relacja gruntów sprzedawa-

nych i dzierżawionych przez ANR kształtowała się odmiennie (rys. 2). 

W pierwszym okresie działalności Agencji dzierżawa była dominującą formą 

prywatyzacji gruntów Zasobu. W latach 1993–1995 wydzierżawiono około 

3 mln ha gruntów, co stanowiło 63% gruntów przejętych. W tym samym czasie 

sprzedano około 230 tys. ha, co jednoznacznie przesądza o decydującej roli 

dzierżawy w początkowym procesie prywatyzacji gruntów rolnych Skarbu Pań-

stwa.  

                                                           
 8  Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe nr 15, IERiGŻ, Warszawa 2012, 

s. 1–2; Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skar-

bu Państwa w 2011 r., Agencja Nieruchomości Rolnych, Warszawa 2012, s. VIII. 
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Rys. 2.  Powierzchnia gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa sprzedanych 

i wydzierżawionych w latach 1992–2001 (tys. ha) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rynek ziemi rolniczej…, s. 16 i 30. 

W kolejnych latach różnica powierzchni gruntów rolnych SP sprzedanej 

i dzierżawionej przez ANR zmniejszała się, w konsekwencji systematycznie 

zmniejszającej się liczby umów dzierżawy i rosnącej liczby umów sprzedaży. 

Rok 2001 był pierwszym, w którym powierzchnia sprzedanych nieruchomości 

była większa niż dzierżawionych. Tendencja taka utrzymała się, z nielicznymi 

wyjątkami (rok 2003 i 2004), do roku 2011.  

Z przedstawionych form priorytetowo traktowana jest sprzedaż. Za takim 

ukierunkowaniem prac Agencji przemawiała, przyjęta przez rząd i realizowana 

przez ANR, polityka prywatyzacji, a w dalszej kolejności konieczność realizacji 

zapisów ustawowych w zakresie poprawy struktury agrarnej. Zwiększona liczba 

transakcji sprzedaży gruntów rolnych SP jest również związana z faktem, że 

preferencyjne warunki nabywania gruntów na powiększanie i tworzenie gospo-

darstw rodzinnych, stanowiące element pomocy publicznej w rolnictwie, będą 

stosowane do końca 2013 r. Kolejną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt 

ochrony przed wykupem ziemi przez cudzoziemców, którzy od 2016 r. będą, 

równoprawnym z polskim rolnikiem, kontrahentem na rynku ziemi rolniczej, 
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a także fakt preferowania przez potencjalnych nabywców zakupu ziemi jako 

formy powiększania zasięgu gospodarowania
9
. 

Wszystkie te okoliczności wpłynęły na znaczne ograniczenie dzierżawy 

jako formy gospodarowania nieruchomościami rolnymi SP. Agencja realizując 

nałożone na nią obowiązki ogranicza liczbę zawieranych umów dzierżawy rela-

tywnie małych nieruchomości, których obsługa jest nieadekwatnie kosztowna 

w stosunku do przychodów uzyskiwanych z czynszu. W celu przyspieszenia 

procesu sprzedaży nieruchomości wypracowano wytyczne, w myśl których nie-

ruchomości powracające z rozwiązanych lub wygasłych umów dzierżawy, po-

dobnie jak nieruchomości pozostające do zagospodarowania, przeznaczone są 

co do zasady do sprzedaży. Dzierżawione są jedynie nieruchomości, które ze 

względu na występujące uwarunkowania, ograniczenia formalnoprawne, go-

spodarcze lub organizacyjne nie mogą być sprzedane. Jednocześnie, z uwagi na 

konieczność istotnego przyspieszenia procesu trwałego rozdysponowania mie-

nia Zasobu, nie tylko wydzierżawianie, ale i przedłużanie dotychczasowych 

umów stosowane jest w ograniczonym zakresie tak, aby nie stanowić bariery 

dla działań prywatyzacyjnych
10

. 

Potwierdzeniem podejmowanych czynności była nowelizacja Ustawy 

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która weszła 

w życie 3 grudnia 2011 r. Analiza przepisów budzących największe wątpliwo-

ści z punktu widzenia dzierżawy gruntów rolnych SP stała się podstawą do 

formułowania w literaturze twierdzeń, że ustawodawca zamierza ograniczyć 

znaczenie dzierżawy, pojawiają się głosy, że doprowadzić do likwidacji dzier-

żaw nieruchomości państwowych, a przez to naruszyć trwałość gospodarowania 

na dzierżawionych gruntach rolnych
11

.  

Przepisy znowelizowanej ustawy dotyczące dzierżawy regulują kwestie 

związane z umowami nowo zawieranymi oraz zawartymi przed dniem jej wej-

ścia w życie. W pierwszym przypadku przewidziano, iż w nowych umowach 

zawiera się postanowienie o możliwości wypowiedzenia przez ANR umowy 

dzierżawy w zakresie wyłączenia 30% powierzchni użytków rolnych będących 

                                                           
 9  Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, nr 14, IERiGŻ, Warszawa 2011, s. 2 i 8–9. 

 10  Raport z działalności Agencji…, s. 32–33. 

 11  A. Majchrzak, Dzierżawa gruntów rolnych Skarbu Państwa w świetle nowych regulacji 

prawnych, JARD 2(24), 2012, s. 163; M. Stańko, Uprawnienia i obowiązki Agencji Nieruchomo-

ści Rolnych jako wydzierżawiającego nieruchomości rolne Skarbu Państwa, w: Studia Iuridica 

Agraria, red. S. Prutis, Temida 2, Białystok 2011, s. 66–70; A. Suchoń, Z prawnej problematyki 

gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych, w: Studia Iuridica Agraria, red. S. Prutis, 

Temida 2, Białystok 2011, s. 61–62. 
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przedmiotem umowy
12

. Rodzą się wątpliwości, czy Agencja, w ramach tego 

uprawnienia, będzie decydowała o tym, której części nieruchomości będzie do-

tyczyć wyłączenie, a także jak działania Agencji wpłyną na możliwość realiza-

cji celu gospodarczego dzierżawy i wypełniania przez nią funkcji produkcyjnej? 

W odniesieniu do umów zawartych przed dniem 3 grudnia 2011 r. stosunki 

będą realizowane zgodnie z postanowieniami umownymi, z zastrzeżeniem moż-

liwości wyłączenia części użytków rolnych znajdujących się w dzierżawie. 

ANR w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przedstawiła 

dzierżawcom, w formie pisemnego zawiadomienia, propozycję dokonania 

zmian umowy w zakresie wyłączenia z dzierżawy 30% powierzchni użytków 

rolnych będących przedmiotem dzierżawy. Procedura ta nie znalazła zastoso-

wania w przypadku, gdy łączna powierzchnia użytków rolnych ZWRSP dzier-

żawiona przez danego dzierżawcę, w dniu wejścia w życie omawianej ustawy, 

po dokonaniu wyłączenia nie przekroczyła 300 ha
13

. Wraz z zawiadomieniem 

Agencja przesłała projekty aneksów do umów dzierżawy. W terminie do 

3 czerwca 2012 roku wysłano 1085 zawiadomień, proponując wyłączenie 136 

tys. ha. W aneksach wskazano grunty podlegające wyłączeniu oraz termin wy-

łączenia ich z dzierżawy
14

. 

Dzierżawcy przysługuje możliwość przyjęcia lub odrzucenia propozycji 

Agencji. W pierwszym przypadku dzierżawcy przysługuje uprawnienie nabycia 

pozostałej części dzierżawionych gruntów, z zastrzeżeniem, że powierzchnia 

użytków rolnych nabytych od ANR przez jeden podmiot nie może przekroczyć 

500 ha. Grunty, na których wyłączenie wyrazili zgodę dzierżawcy objęły obszar 

77 tys. ha. Nieruchomości te będą systematycznie przejmowane przez Agencję 

i jako grunty wolne podlegać będą trwałemu zagospodarowaniu, głównie 

w drodze sprzedaży, w ramach przetargów ograniczonych dla rolników powięk-

szających gospodarstwa rodzinne. Część gruntów została przejęta w roku 2012, 

kolejna część zostanie przejęta po zbiorach w roku 2013, a pozostałe, w kolej-

nych latach, po zakończeniu programów pomocowych, w których uczestniczą 

rolnicy. 

                                                           
 12  Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu…, art. 38, ust. 1a. 

 13  Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych i innych ustaw (DzU 2011, nr 233, poz. 1382), 

art. 4. 

 14  Rola Agencji Nieruchomości rolnych w obrocie ziemią w Polsce – obecnie i w przyszłości, 

Materiał dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Senat RP, Warszawa 2012, s. 5. 
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Odrzucenie przez dzierżawcę propozycji Agencji będzie powodować, że 

utraci on pierwszeństwo w nabywaniu dzierżawionej nieruchomości bez prze-

targu oraz nie będzie miał możliwości dalszego przedłużenia dzierżawy gruntu 

po zakończeniu okresu określonego w umowie bez konieczności przeprowadze-

nia przetargu przez ANR. Dzierżawca, który nie przyjmie propozycji ANR musi 

się liczyć z tym, że upływ terminu umownego jest tożsamy z końcem prowa-

dzenia działalności rolniczej na dzierżawionych gruntach rolnych SP.  

Przedstawienie jedynie wybranych regulacji prawnych w zakresie dzier-

żawy gruntów rolnych SP stanowi podstawę do stwierdzenia, że trwałość go-

spodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych SP, rozumiana jako prowa-

dzenie stabilnej działalności rolniczej przez rolnika na dzierżawionych gruntach 

rolnych
15

 może zostać naruszona. Postulat wyłączenia 30% powierzchni użyt-

ków rolnych będących przedmiotem dzierżawy i jego konsekwencje mogą do-

prowadzić do zmniejszenia zainteresowania po stronie rolników dzierżawą 

gruntów rolnych SP. Wizję tę można uznać za realną również w kontekście 

przedstawionego wzrostu poziomu czynszu dzierżawnego. Można się spodzie-

wać, że przedmiotem zainteresowania potencjalnych dzierżawców będą grunty 

rolne charakteryzujące się najwyższą jakością ziemi, na których nie trzeba do-

konywać dodatkowych długoterminowych inwestycji, a wysokość czynszu bę-

dzie zależeć od podaży takich gruntów i podaży gruntów prywatnych.  

Organy państwowe uchwalając nowe regulacje prawne jasno określiły 

priorytety, które będą realizowane przez ANR, natomiast skala przyszłej dzier-

żawy będzie zależeć od rolników, którzy, mając do dyspozycji liczne przywile-

je, podejmą świadomie i swobodnie decyzje dotyczące dzierżawienia gruntów, 

ich kupowania, korzystania z preferencyjnych kredytów czy dopłat unijnych. 

Przeprowadzona analiza stanowi podstawę do sformułowania następują-

cych wniosków: 

1. Zmniejszająca się powierzchnia wydzierżawionych gruntów rolnych SP jest 

wynikiem działań Agencji zmierzających do realizacji nałożonych na nią za-

dań prywatyzacyjnych oraz dbałości o majątek publiczny i interes Skarbu 

Państwa. Stan ten potwierdzają przepisy nowelizowanej Ustawy o gospoda-

rowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

                                                           
 15  A. Suchoń, Z prawnej problematyki…, s. 73. 
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2. Zbyt krótki okres funkcjonowania wspomnianej ustawy uniemożliwia for-

mułowanie jednoznacznych wniosków co do ekonomicznych skutków za-

proponowanych w niej zmian. Można jedynie stwierdzić, że regulacje w niej 

zawarte, w kontekście rosnącego poziomu czynszu, będą skutkowały 

zmniejszeniem zainteresowania dzierżawą przez dotychczasowych i przy-

szłych dzierżawców.  

3. Trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rolnych SP wydaje 

się bardziej zagrażać zmienność poziomu cen pszenicy determinująca wyso-

kości czynszu dzierżawnego niż zmiany przepisów dotyczących warunków 

zawierania i realizowania umowy dzierżawy. Umowa ta jest bowiem stosun-

kiem zobowiązaniowym zawieranym na zasadzie swobody umów, a jej po-

stanowienia i zmiany jej treści mają być uzgadniane na podstawie porozu-

mienia stron, co powoduje, że przyszłość dzierżawy będzie zależna od woli 

dzierżawców. 
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ojewództwo warmińsko-mazurskie oraz Obwód Kaliningradzki Federa-

cji Rosyjskiej z uwagi na swoje położenie oraz wiele uwarunkowań go-

spodarczo-społecznych tworzą pogranicze polsko-rosyjskie predestynowane do 

podejmowania aktywnej współpracy regionalnej. Obecnie współpraca ta odby-

wa się na wielu płaszczyznach. Sprzyja temu otwarcie małego ruchu graniczne-

go pomiędzy częścią województwa warmińsko-mazurskiego a Obwodem Kali-

ningradzkim FR. 

Do najistotniejszych czynników rozwoju gospodarczego regionu Warmii 

i Mazur zalicza się turystykę. Wywiera ona ogromny wpływ na koniunkturę go-

spodarczą i oddziałuje na różne rodzaje działalności gospodarczej. Wzajemne 

relacje województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim 

mogą mieć bardzo duży wpływ na rozwój regionów, zarówno w zakresie tury-

styki, jak również innych dziedzin gospodarki. W Obwodzie Kaliningradzkim 

pojawiają się nowe nisze popytowe i nowe możliwości rozwoju polsko- 

-rosyjskiej współpracy gospodarczej. Dążąc do wykorzystania już istniejących 

i powstających możliwości rozwoju polsko-rosyjskiej współpracy gospodarczej 

należałoby zwiększyć aktywność na trzech poziomach: makroekonomicznym, 

regionów i przedsiębiorstw.  



218 Europa Regionum XVI (2013) 

 

Poziom makroekonomiczny to szeroki wachlarz instrumentów zagranicz-

nej polityki gospodarczej, obejmujący zarówno dwustronne relacje traktatowe, 

współpracę wielostronną na forum organizacji międzynarodowych, służbę za-

graniczną, jak i wewnętrzny system wspierania eksportu. 

Charakterystyczną cechą współczesnej aktywności zagranicznej jest zaan-

gażowanie w nią samorządów szczebla regionalnego i lokalnego. Realizowana 

w jej ramach współpraca euroregionalna stanowi naturalne uzupełnienie działań 

prowadzonych na szczeblach centralnych. Jest jednocześnie instrumentem reali-

zacji i stymulacji stosunków międzynarodowych na najniższym, najbliższym 

społeczeństwu poziomie. Od początku lat 90. XX wieku kontakty transgranicz-

ne i międzyregionalne stały się także trwałym elementem międzynarodowej ak-

tywności Polski
1
.  

Postępujące przemiany polityczne i gospodarcze przyczyniły się do szyb-

kiego rozwoju współpracy i budowy nowych powiązań. Współpracę transgra-

niczną na poziomie regionu realizuje przede wszystkim samorząd województwa 

warmińsko-mazurskiego. Strategia rozwoju tego województwa zakłada, iż 

współpraca pomiędzy krajami i regionami nadbałtyckimi jest najważniejszym 

impulsem rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Obwodu Kalinin-

gradzkiego jako najbliższego sąsiada województwa
2
. Współpraca na szczeblu 

lokalnym z samorządem z Obwodu Kaliningradzkiego wskazuje tendencję 

wzrostową. Świadczy o tym ilość zawieranych umów partnerskich przez powia-

ty i gminy województwa. 

Mimo członkostwa Polski w Unii Europejskiej i związanego z tym wpro-

wadzenia wiz, w ostatnich latach dostrzega się zwiększoną dynamikę współpra-

cy województwa warmińsko-mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim. Samo-

rząd województwa traktuje aktywność zagraniczną jako element społeczno- 

-gospodarczego rozwoju, a polsko-rosyjskie sąsiedztwo jako istotny czynnik 

w tym procesie. 

Jednym z elementów planowania strategicznego są obszary strategicznej 

interwencji, do których zalicza się obszary przygraniczne. Oczekiwanymi efek-

tami interwencji są m.in.: intensyfikacja współpracy międzynarodowej, wyko-

                                                           
 1  W.T. Modzelewski, Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej: polityczne uwa-

runkowania współpracy transgranicznej, Wydawnictwo Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 328. 

 2  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 

roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2005, s. 59. 
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rzystanie szans wynikających z małego ruchu przygranicznego, oraz utworzenie 

i wypromowanie produktów turystycznych
3
. 

Celem opracowania jest analiza uwarunkowań współpracy w zakresie 

rozwoju turystyki między województwem warmińsko-mazurskim a Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, oparta na wynikach badań przeprowa-

dzonych wśród mieszkańców obu regionów w 2012 roku. W badaniach wzięło 

udział 100 mieszkańców Warmii i Mazur oraz 100 respondentów z Obwodu 

Kaliningradzkiego. Badania zrealizowano za pomocą wywiadu bezpośredniego 

standaryzowanego.  

Na podstawie przeprowadzonych badań określono obszary predestynowa-

ne do rozwoju współpracy regionalnej między woj. warmińsko-mazurskim 

a Obwodem Kaliningradzkim FR oraz zidentyfikowano determinanty wpływa-

jące na rozwój turystyki w analizowanych regionach. Ponadto wskazano bariery 

rozwoju turystyki oraz różnice w postrzeganiu przez respondentów z Polski 

i Rosji czynników ograniczających ten rozwój. 

 

Współpraca transgraniczna powinna sprzyjać integracji gospodarczej, sca-

laniu gałęzi i działów gospodarki. Ten rodzaj integracji oznacza współzależno-

ści między krajami regionu, które zawierają umowy dotyczące swobodnego 

przepływu wszystkich rodzajów pracy i kapitału oraz produktów przez granice 

istniejące między tymi krajami. Wśród korzyści jakie przynosi i będzie przyno-

sić współpraca transgraniczna wymienia się również: poprawę stanu środowiska 

przyrodniczego, modernizację i zwiększenie wydajności infrastruktury publicz-

nej, rozwój przedsiębiorczości, ożywienie ruchu turystycznego, większy napływ 

kapitału i technologii, kształtowanie się lepszych stosunków ludnościowych, 

zwiększenie obrotów handlowych, ożywienie wymiany kulturalnej
4
. 

Na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy województwem war-

mińsko-mazurskim i Obwodem Kaliningradzkim został stworzony Plan Współ-

pracy w Obszarze Turystyki pomiędzy Departamentem Turystyki Urzędu Mar-

                                                           
 3  Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 

roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2013, s. 66. 

 4  R. Białobrzeska, R. Kisiel, Współpraca transgraniczna wschodnich regionów Polski, Wy-

dawnictwo UWM, Olsztyn 2003, s. 32–44. 
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szałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego RP i Agencją Turystyki 

Rządu Obwodu Kaliningradzkiego FR na lata 2012–2014. Plan Współpracy 

w Obszarze Turystyki zakłada realizację następujących zadań: 

1. W zakresie rozwoju turystyki: 

- wspieranie imprez w zakresie turystyki kwalifikowanej takich jak: Mię-

dzynarodowy Rajd Rowerowy Kętrzyn–Prawdinsk, Międzynarodowy 

Spływ Kajakowy Łyna–Ława, Międzynarodowy Spływ Kajakowy Węgo-

rapa–Angrapa, 

- udział w międzynarodowych imprezach wystawienniczych: wiosennych 

targach Jantur i jesiennym workshopie w Kaliningradzie, 

- promocję regionów na wspólnych stoiskach wystawienniczych: Między-

narodowych Targach Turystycznych w Moskwie oraz Międzynarodo-

wych Targach Tour Salon w Poznaniu. 

2. W zakresie współuczestnictwa w projektach przy wsparciu finansowym UE: 

- wspieranie projektów w ramach programów międzynarodowych: Region 

Morza Bałtyckiego program współpracy Transgranicznej Polska–Litwa–

Rosja 2007–2013 i innych, 

- promocję produktów turystycznych takich jak: Szlak Immanuela Kanta, 

Szlak Mikołaja Kopernika, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak Napoleona, 

- opracowanie wspólnej idei zagospodarowania Puszczy Rominckiej, 

- wspieranie koncepcji powołania Bałtyckiego Centrum Informacji Tury-

stycznej. 

3. W zakresie współpracy dotyczącej informacji turystycznej: 

- eksponowanie w biurach informacji turystycznej obu stron materiałów 

reklamowych oraz informacji o atrakcjach turystycznych, 

- promocję wspólnych produktów turystycznych, 

- organizowanie wizyt studyjnych dla przedstawicieli: środków masowego 

przekazu, biur turystycznych z Polski, biur turystycznych z Obwodu Ka-

liningradzkiego, 

- przygotowanie i wydanie wspólnych materiałów reklamujących atrakcje 

obu regionów. 

4. W zakresie szkoleń i integracji specjalistów:  

- organizowanie seminariów tematycznych,  

- wymiana doświadczeń pracowników punktów informacji turystycznych, 

przewodników i pilotów wycieczek. 
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Znaczącą zmianą w zakresie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy 

województwem warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim było 

wprowadzenie od 27 lipca 2012 r. umowy o małym ruchu granicznym. Umoż-

liwia ona wielokrotne przekraczanie lądowej polsko-rosyjskiej granicy przez 

mieszkańców stref przygranicznych obu państw, czyli po stronie rosyjskiej 

wszystkim mieszkańcom Obwodu Kaliningradzkiego, a po stronie polskiej 

mieszkańcom znacznej części województw: pomorskiego (powiaty: pucki, no-

wodworski, malborski, gdański oraz miasta: Gdynia, Sopot i Gdańsk) oraz 

warmińsko-mazurskiego (powiaty: elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, 

olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki oraz 

miasta: Elbląg i Olsztyn). 

Zarówno dla Polaków, jak i mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego 

umowa ta otwiera szerokie możliwości kontaktów w zakresie biznesu, turystyki 

oraz kontaktów międzyludzkich. Mały ruch graniczny przyczynia się do oży-

wienia obu regionów głównie w branży handlowej i usługowej. Współpraca 

między regionami wpływa na ożywienie ruchu turystycznego, zmniejszenie 

przeszkód w przepływie towarów i usług, rozwój przedsiębiorczości oraz roz-

wój społeczno-kulturalny. Powinna być ona poparta analizą przewag konkuren-

cyjnych sąsiedzkich regionów. Rozwój współpracy między Polską i Rosją wy-

maga szczegółowego rozpoznania aktualnych i perspektywicznych możliwości 

gospodarczych i społecznych poszczególnych regionów. Niezwykle ważny jest 

system informacji turystycznej o możliwościach spędzania czasu wolnego, 

uczestnictwa w różnego rodzaju imprezach turystycznych oraz warunków 

uprawiania turystyki. Na szczególną uwagę zasługuje turystyka zrównoważona, 

która jest promowana w Planie Współpracy w Obszarze Turystyki. Dekoniunk-

tura gospodarcza w Europie i w Polsce stawia turystykę zrównoważoną na 

istotnej pozycji w sektorze turystyki. Turystyka zrównoważona, odbywająca się 

w otoczeniu unikatowego środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur, a także 

możliwość aktywnego uczestniczenia gości w tradycjach i kulturze regionu, po-

łączone z ofertą różnych form turystyki specjalistycznej i kwalifikowanej, jest 

magnesem, sprawiającym, że ten rodzaj turystyki może stać się markowym pro-

duktem województwa warmińsko-mazurskiego. Region posiada wszelkie pre-

dyspozycje do rozwoju tego rodzaju turystyki. Warunkiem utrzymania środowi-

ska naturalnego w dobrym stanie niezbędne jest rozproszenie ruchu turystycz-
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nego i odciągnięcie turystów z najbardziej obleganych obszarów, a także zmia-

ny form turystyki na bardziej przyjazne dla środowiska
5
. 

 

Na rozwój współpracy pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim 

a Obwodem Kaliningradzkim wpływa wiele czynników, zarówno zewnętrz-

nych, jak i wewnętrznych. Są to przede wszystkim ograniczenia dotyczące 

przekraczania granicy, rozbudowane procedury administracyjne, różnice po-

ziomu gospodarczego, różnice w poziomie życia mieszkańców, a także różnice 

kulturowe. Od kształtowania się tych czynników zależeć będzie rozwój usług 

turystycznych, jako jednej z form współpracy transgranicznej, sprzyjającej jej 

rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców Obwodu Kaliningradzkie-

go oraz Warmii i Mazur. 

Badania zrealizowane w 2011 roku we wszystkich samorządach szczebla 

lokalnego województwa warmińsko-mazurskiego, tj. w 21 powiatach i 116 

gminach, miały na celu zdiagnozowanie stanu demokracji lokalnej w woj. war-

mińsko-mazurskim i Obwodzie Kaliningradzkim w kontekście współpracy 

transgranicznej oraz ukazanie uwarunkowań jej rozwoju. Wyniki badań wska-

zały, iż większość gmin (powiatów) współpracuje z Obwodem Kaliningradzkim 

w oparciu o podpisane umowy dwustronne. Spośród form współpracy najczę-

ściej wymieniano imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne i międzyszkolne. 

Przyczynami, dla których samorządy nawiązują współpracę z rosyjskimi partne-

rami są bliskość geograficzna i chęć ubiegania się o środki unijne na wspólne 

przedsięwzięcia. Samorządy dostrzegają korzyści ze współpracy przygranicz-

nej, przede wszystkim wymieniają współpracę kulturalną, możliwość ubiegania 

się o środki z Unii Europejskiej, rozwój turystyki, wymianę doświadczeń w sfe-

rze demokracji lokalnej. W dalszej kolejności wskazywano pomoc przedsię-

biorcom w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami, rozwój infra-

struktury przygranicznej oraz efektywniejszą ochronę środowiska. 

Wśród barier utrudniających współpracę transgraniczną występujących po 

polskiej stronie wskazywano najczęściej na biurokrację, kolejki na granicy, ma-

łe możliwości finansowe. W mniejszym stopniu współpracę utrudniały: brak 

                                                           
 5  I.M. Batyk, Wybrane aspekty turystyki zrównoważonej w województwie warmińsko- 

-mazurskim, „Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich” 2010, nr 1, s. 59–66. 
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wsparcia ze strony państwa, mała liczba przejść granicznych, słaby stan infra-

struktury granicznej, niewystarczające informacje, nieznajomość języka. 

Czynnikiem, który przeszkadza we wzajemnej współpracy zdaniem 

wszystkich ankietowanych były przepisy wizowe i utrudnienia z nimi związane, 

do których zaliczają się rozbudowana biurokracja oraz kolejki na granicy. 

Bariery współpracy transgranicznej po stronie rosyjskiej to biurokracja, 

kolejki na granicy, małe możliwości finansowe oraz brak wsparcia współpracy 

ze strony władz. Na współpracę nie miały wpływu takie czynniki jak: mała 

liczba przejść granicznych, słaby stan infrastruktury granicznej oraz nieznajo-

mość języka (Stan demokracji lokalnej na pograniczu polsko-rosyjskim). 

 

Mały ruch graniczny pomiędzy woj. warmińsko-mazurskim a Obwodem 

Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, według opinii większości respondentów 

(75%) pozytywnie wpływa na rozwój turystyki. 

Wyniki badań wskazują, iż największe szanse rozwoju współpracy regio-

nalnej między woj. warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim FR 

związane są z: turystyką – 31,8% wskazań respondentów, wymianą handlową – 

31,7% oraz realizacją wspólnych projektów – 17,5% (rys.1). 
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Rys. 1.  Obszary predestynowane do rozwoju współpracy regionalnej między woj. 

warmińsko-mazurskim a Obwodem Kaliningradzkim  

Źródło:  badania własne. 

Wśród trzech najważniejszych determinantów wpływających na rozwój tu-

rystyki na Warmii i Mazurach, w opinii mieszkańców Obwodu Kaliningradz-

kiego, znalazły się: ceny (56%), baza noclegowa (53%) oraz środowisko natu-

ralne (42%). Respondenci z Polski za najbardziej istotne czynniki rozwoju tury-

styki w Obwodzie Kaliningradzkim uznali: lokalizację (67%), środowisko natu-

ralne (45%) oraz dostępność komunikacyjną (38%). 
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1 – środowisko naturalne, 2 – aktywne formy wypoczynku, 3 – zabytki, 4 – historia i tradycja, 5 – 

klimat i walory uzdrowiskowe, 6 – baza noclegowa, 7 – baza gastronomiczna, 8 – obiekty roz-

rywkowe, 9 – imprezy kulturalno-sportowe, 10 – lokalizacja, 11 – dostępność komunikacyjna, 12 

– ceny. 

Rys. 2.  Determinanty rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach i Obwodzie Kalinin-

gradzkim 

Źródło:  badania własne. 

Istotne różnice odnotowano w przypadku odpowiedzi na pytanie dotyczące 

barier w rozwoju turystyki. Respondenci z Polski za największe ograniczenia 

w rozwoju turystyki na terenie Obwodu Kaliningradzkiego uznali: wysokie ce-

ny usług turystycznych (68%) jednocześnie przy niskiej jakości tych usług 

(63%) oraz małą dostępność transportu publicznego (45%). Dla Rosjan istot-

nymi barierami w rozwoju turystyki w regionie Warmii i Mazur są: procedury 

wizowe (69%), bariery językowe (47%) i procedury prawnoadministracyjne 

(39%). 

Za najmniej istotne bariery rozwoju turystyki w Obwodzie Kaliningradz-

kim, ankietowani z Polski uznali: różnice kulturowe (4%), bariery językowe 

(9%) oraz procedury prawno administracyjne (13%). Dla Rosjan mniej istotny-

mi ograniczeniami w rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach były: niska ja-

kość świadczonych usług (12%), brak atrakcyjnej oferty usług turystycznych 

(14%) oraz brak poczucia bezpieczeństwa (15%). 
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1 – procedury wizowe, 2 – skomplikowane procedury prawno administracyjne, 3 – zły stan dróg, 

4 – mała dostępność transportu publicznego, 5 – brak atrakcyjnej oferty usług turystycznych, 6 – 

niska jakość świadczonych usług, 7 – wysokie ceny usług turystycznych, 8 – brak poczucia bez-

pieczeństwa, 9 – bariery językowe, 10 – różnice kulturowe. 

Rys. 3.  Bariery w rozwoju turystyki w woj. warmińsko-mazurskim oraz w Obwodzie 

Kaliningradzkim  

Źródło:  badania własne. 

Rozwój współpracy w zakresie turystyki pomiędzy Polską a Rosją wyma-

ga szczegółowego rozpoznania aktualnych i perspektywicznych wzajemnych 

uwarunkowań gospodarczo-społecznych. Niezwykle ważna jest wiedza zarów-

no o obszarach predestynowanych do rozwoju współpracy regionalnej, jak i de-

terminantach wpływających na rozwój turystyki w regionach. Informacje te nie-

zbędne są do przewidywania ewentualnych negatywnych skutków oddziaływa-

nia tych czynników. 

Najskuteczniejszym sposobem usunięcia barier w rozwoju turystyki jest 

udoskonalanie istniejących przepisów oraz procedur prawnych i administracyj-

nych we wzajemnych kontaktach, jak również zmniejszenie barier społecznych 

i kreowanie pozytywnego wizerunku regionów. Po stronie rosyjskich przedsię-

biorstw świadczących usługi turystyczne istnieje konieczność weryfikacji cen 

za usługi, tak aby miały one uzasadnienie w stosunku do świadczonej jakości. 

Niezbędna jest również modernizacja sieci drogowych i rozbudowy połączeń 
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komunikacyjnych tak, aby turysta wyjeżdżający za granicę na kilka dni, nie mu-

siał stać w wielogodzinnych kolejkach na granicy. 

Obowiązujący od 27 lipca 2012 roku mały ruch graniczny przyczynia się 

do usprawnienia współpracy i poszukiwania nowych jej form. Należy dążyć do 

stworzenia takich warunków wzajemnego współdziałania w szeroko pojętej 

współpracy transgranicznej, aby województwo warmińsko-mazurskie oraz Ob-

wód Kaliningradzki stały się wzorem do naśladowania dla innych obszarów 

transgranicznych. 
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Aim of this paper is to analyze the determinants of cooperation in the field of tour-

ism between the Warmia and Mazury Voivodship and Kaliningrad District. The study 

contains the results of surveys carried out in 2012 among 100 respondents from the 

Warmia and Mazury and 100 inhabitants of Kaliningrad District. 

Based on the survey identified the areas predisposed to the development of re-

gional cooperation between the Warmia and Mazury and Kaliningrad District, identified 

the determinants that affect the development of tourism in the Warmia and Mazury and 

Kaliningrad District. Also identified barriers to the development of tourism and the dif-

ferences in the perception of the factors limiting the development of the Polish and Rus-

sian respondents. 

Translated by Iwona M. Batyk 

 

 



 

 

1

nnowacyjność i przedsiębiorczość to cechy, które są przedmiotem wielu 

analiz, zestawień i rankingów. Są one wyróżnikiem zarówno przedsiębior-

ców dążących do podnoszenia konkurencyjności swoich podmiotów gospodar-

czych, jak i całych regionów i państw ukierunkowanych na dynamiczny rozwój 

społeczno-gospodarczy. Innowacyjność i przedsiębiorczość na poziomie regio-

nu stanowią czynnik sprawczy dla poprawy efektywności funkcjonowania jego 

gospodarki oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców. W czasach inten-

sywnych zmian popytowych, jak i warunków prowadzenia działalności w róż-

nych aspektach życia społecznego, ważne stają się postawy mieszkańców, ich 

skłonność do nowości oraz otwartość na nowe wyzwania. 

Postsocjalistyczne państwa bałtyckie po kilkudziesięciu latach gospodarki 

centralnie planowanej stanęły pod koniec XX wieku w obliczu głębokich prze-

mian w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej. Dystans, jaki dzielił je od 

Europy Zachodniej, był zbyt duży, żeby można było się spodziewać poprawy 

wyników gospodarczych i poziomu dobrobytu społeczeństwa w krótkim okre-

sie. Z punktu widzenia poprawy warunków przedsiębiorczości i innowacyjności 

niezbędna była transformacja socjalistycznego systemu w modele przystosowa-

                                                           
 1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badaw-

czy nr NN114241838. 
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ne do nowych warunków gospodarowania. Przemiany te zaszły w poszczegól-

nych krajach w innej skali, ze zróżnicowanym dynamizmem. Zmieniła się rów-

nież mentalność społeczeństwa, jego nastawienie do prowadzenia i rozwijania 

działalności gospodarczej oraz wprowadzania zmian. To właśnie otwartość na 

zmiany, jak i większa skłonność do ryzyka jest dziś znaczącym wyznacznikiem 

pozycji konkurencyjnej. Z tego punktu widzenia ważne jest zidentyfikowanie 

opinii społeczeństwa w zakresie barier oraz oczekiwanych sposobów wspierania 

regionalnej przedsiębiorczości i innowacyjności. 

Artykuł przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego 

wśród mieszkańców 4 regionów NUTS 2: polskich województw – kujawsko- 

-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Litwy i Łotwy. Celem badania 

było m.in. zidentyfikowanie uwarunkowań innowacyjności i przedsiębiorczości 

regionalnej. Szczególny nacisk został położony na wspieranie tych procesów, 

a więc określenie podmiotów, działań i źródeł finansowania, niezbędnych dla 

dalszego ich wzrostu.  

 

Innowacyjność regionu jest pojęciem bardzo szeroko rozumianym, obej-

mującym sfery działalności gospodarczej, zarządzania publicznego oraz obszary 

związane z kapitałem ludzkim i społecznym. Region innowacyjny to taki, który 

jest zdolny do wprowadzania zmian, reform i nowatorskich rozwiązań w róż-

nych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego
2
. Nie zawsze wzrost innowa-

cyjności oznacza równoczesne pozytywne zmiany we wszystkich obszarach 

i dziedzinach, w zasadzie taka sytuacja zdarza się niezwykle rzadko. Oznacza 

to, że skala oddziaływań poszczególnych czynników jest zróżnicowana i przez 

to trudna do wychwycenia. Wieloaspektowa analiza innowacyjności regionów 

jest zadaniem skomplikowanym, tym bardziej, że nie wszystkie zależności, ta-

kie jak poziom współpracy czy zaufania są łatwo mierzalne. Natomiast przed-

siębiorczość to pojęcie, które jest szerzej pojmowane niż innowacyjność. Może 

ona mieć charakter nie tylko indywidualny czy grupowy (w pierwszym przy-

padku jest ona cechą pojedynczych osób związanych z przedsiębiorstwem, 

                                                           
 2  N. Derlukiewicz, Rola innowacji w rozwoju przestrzennym, w: Współczesne koncepcje 

przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, red. S. Korenik, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 158. 
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a w drugim – cechą przedsiębiorstwa jako całości) ale również może odnosić się 

do szerszej skali. W tym ostatnim przypadku można mówić o tzw. makroprzed-

siębiorczości charakteryzującej społeczeństwa, regiony lub całe kraje
3
. Przed-

siębiorczość regionalna odnosi się do wielu aspektów. Jest ona zdeterminowana 

różnymi grupami uwarunkowań, do których należą m.in. ekonomiczne, rozwoju 

postaw przedsiębiorczych mieszkańców regionu, prawno instytucjonalne oraz 

funkcjonowania i rozwoju instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorczości aka-

demickiej
4
. Przedsiębiorczość akademicka odgrywa szczególne znaczenie 

w tych regionach, gdzie jest silnie rozwinięte środowisko akademickie. W ogól-

nym ujęciu pojęcie to oznacza zaangażowanie placówek naukowych, pracowni-

ków naukowych, pomocniczych i administracji, doktorantów i studentów 

w działalność gospodarczą. W węższym sensie zaś odnosi się do zaangażowa-

nia pracowników nauki w tworzenie nowych przedsiębiorstw – tzw. spin-out
5
. 

W Europie pojęcie przedsiębiorczości akademickiej odnosi się do wszelkich 

działań wspierających relacje między nauką a przemysłem, a także procesy pre-

inkubacji i inkubacji nowych przedsiębiorstw. W Stanach Zjednoczonych zaś, 

ze względu na wyższy poziom przedsiębiorczości w społeczeństwie, pojęcie 

głównie oznacza tworzenie przez pracowników nauki przedsiębiorstw wykorzy-

stujących nowe rozwiązania technologiczne. 

Związki między przedsiębiorczością i innowacyjnością są trudne do zdefi-

niowania. Niezależnie od tego, nie można tych pojęć traktować tożsamo. Jak już 

wcześniej wspomniano, innowacyjność jest pojęciem węższym od przedsiębior-

czości. Oznacza to, że każda innowacja jest wynikiem przedsiębiorczości, ale 

nie zawsze przedsiębiorczość jest innowacją. Można więc domniemywać, że 

cechą podmiotów przedsiębiorczych jest innowacyjność, a zatem można skon-

statować, że innowacyjność jest funkcją przedsiębiorczości
6
. 

Złożone systemy organizacji produkcji opartej na innowacjach oraz 

wspomagająca je infrastruktura instytucji społecznych i politycznych coraz czę-

ściej charakteryzuje się wyraźnymi cechami przestrzennymi. Można zauważyć, 

że zwiększa się rola systemów regionalnych kosztem systemów krajowych. Re-

gionalne systemy są miejscem, gdzie komunikacja pomiędzy przedsiębiorstwa-

                                                           
 3  M. Kola-Bezka, Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów, w: Nie-

równości społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, z. nr 16, 2010, s. 403. 

 4  Ibidem. 

 5  Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005, s. 131–132.  

 6  Szerzej: E. Skawińska, R.I. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i in-

nowacyjności regionów, PWE Warszawa 2009. 
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mi i środowiskiem instytucjonalnym może stymulować kolektywne uczenie się 

i trwałe innowacje
7
. Innowacje w tym systemie odnoszą się do transformacji 

pomysłu, idei w produkt, usługę atrakcyjną rynkowo lub nowy bądź zmodyfi-

kowany proces produkcji, dystrybucji lub też nową usługę społeczną. Innowacje 

i przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym pełnią tym ważniejszą rolę, im 

większa jest aktywność wszystkich uczestników życia społecznego. Dla osią-

gnięcia sukcesu niezbędne są ich kreatywne postawy oraz zdolność i chęć pod-

miotów gospodarki regionalnej do ciągłego poszukiwania i wykorzystania 

w praktyce wyników badań naukowych, nowych pomysłów, wynalazków, me-

tod i technik w organizacji i zarządzaniu oraz doskonalenia i rozwijania infra-

struktury oraz zasobów wiedzy
8
. Rolę moderatora powinna odgrywać regional-

na władza samorządowa, odpowiedzialna za promowanie struktur badawczych, 

postaw przedsiębiorczych, zakładanie parków technologicznych oraz przycią-

ganie nowych inwestorów na teren regionu. 

Poziom innowacyjności Polski, Litwy i Łotwy jest oceniany jako jeden 

z najniższych w całej Unii Europejskiej. W rankingu innowacyjności z 2013 r. 

wspomniane trzy państwa zdołały wyprzedzić pod względem sumarycznego 

wskaźnika innowacyjności tylko Rumunię i Bułgarię
9
. Niska pozycja państw 

bałtyckich wynika m.in. z poziomu nakładów na działalność badawczo- 

-rozwojową. W 2012 r. na Łotwie przeznaczono na ten cel 0,66% PKB, na Li-

twie i w Polsce – 0,9% PKB, podczas gdy średnio w UE 28 – 2,06% PKB
10

. 

Charakterystycznym problemem jest niski udział przedsiębiorstw w finansowa-

niu wspomnianej działalności. Sektor prywatny w 2012 r. przeznaczał na ten cel 

0,15% PKB na Łotwie, 0,24% PKB na Litwie i 0,33% PKB w Polsce (średnia 

UE 28 – 1,3% PKB). Słabością polskiego i łotewskiego systemu innowacyjnego 

jest także niska skłonność do wprowadzania innowacji oraz niski poziom 

współpracy między przedsiębiorstwami
11

. Z kolei na Litwie barierą wzrostu in-

nowacyjności jest nikłe zaangażowanie przedsiębiorstw w rejestrację znaków 

                                                           
 7  Ibidem, s. 367. 

 8  J. Guliński, Droga do regionalnych systemów innowacji, w: Innowacje i przedsiębiorczość 

dla przyszłości, red. G. Gromada, M. Matusiak, M. Nowak, SOIPP, Łódź–Poznań–Warszawa–

Wrocław 2006, s. 77–78. 

 9  Innovation Union Scoreboard 2013, European Commission, UNU-MERIT 2013, 

www.ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/ 

index_en.htm. 

 10  www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. 

 11  Innovation Union Scoreboard 2013...,  
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handlowych oraz niska wynalazczość
12

. Warto wspomnieć, że Komisja Euro-

pejska oprócz podstawowych słabości analizowanych państw przedstawiła tak-

że silne strony. W Polsce, na Litwie i Łotwie są nimi zasoby ludzkie i ich ja-

kość. Wysoko oceniono poziom wykształcenia ludności oraz odsetek absolwen-

tów studiów doktoranckich wśród ludności wieku 25–34. We wspomnianym 

rankingu innowacyjności zawarta jest również klasyfikacja regionów NUTS 2. 

Zarówno województwo kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie, a tak-

że Litwa i Łotwa znalazły się w najsłabszej pod względem poziomu innowacyj-

ności grupie tzw. ,,skromnych innowatorów”
13

.  

 

Badania jakościowe dają możliwość poznania opinii lokalnych społeczno-

ści, różnych grup społecznych i osób indywidualnych w większym stopniu niż 

ma to miejsce w przypadku badań ilościowych. W związku z tym, postanowio-

no przeprowadzić takie badania dla rozpoznania uwarunkowań innowacyjności 

i przedsiębiorczości oraz ich znaczenia w rozwoju regionalnym. Badanie 

mieszkańców zostało przeprowadzone w dwóch polskich województwach (ku-

jawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim) oraz na Litwie i Łotwie. Te 

dwa kraje bałtyckie, są traktowane w nomenklaturze Eurostatu jako regiony 

NUTS 2 odpowiadające polskim województwom. Zdecydowano się je włączyć 

do analizy dla zidentyfikowania ich doświadczeń w omawianym zakresie, które 

w polskich warunkach są mało znane. W ten sposób uzyskano interesującą bazę 

porównawczą, pewien punkt odniesienia pozwalający na pogłębioną ocenę. 

Celem badania było określenie znaczenia innowacyjności i przedsiębior-

czości w regionalnych procesach rozwojowych, zidentyfikowanie czynników 

stymulujących oraz barier, a także działań niezbędnych dla dalszego wzrostu 

tych zjawisk. Badanie przeprowadzono w 2011 r. wśród mieszkańców wymie-

nionych regionów za pomocą metody ankietowej
14

. Formularze ankiety zostały 

                                                           
 12  W ostatnich latach do Europejskiego Biura Patentowego zgłoszono średnio w UE 27 około 

100 aplikacji patentowych na 1 mln mieszkańców. Na Litwie wskaźnik ten oscylował wokół 2,5, 

natomiast na Łotwie i w Polsce ok. 9 zgłoszeń patentowych na 1 mln mieszkańców. 

www.epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. 

 13  Innovation Union Scoreboard 2013…, 

 14  Przedstawione w niniejszym artykule wyniki badania ankietowego stanowią część projektu 

pt. ,,Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionów Europy Środkowo- 
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przekazane mieszkańcom wytypowanych regionów za pośrednictwem ankiete-

rów – pracowników naukowych i studentów. W rezultacie otrzymano łącznie 

1093 wypełnione formularze (450 w K-P, 274 w W-M oraz 255 na Litwie i 114 

na Łotwie). W niniejszym opracowaniu przedstawiono część wyników wspo-

mnianej analizy, która odnosi się do wspierania innowacyjności i przedsiębior-

czości w regionie. 

Istotnym elementem badania było zidentyfikowanie uwarunkowań inno-

wacyjności i przedsiębiorczości w regionie. Czynniki tych procesów mogą od-

działywać w dwojaki sposób. Z jednej strony mogą wpływać stymulująco, 

z drugiej zaś ich wpływ może okazać się niekorzystny. W drugim przypadku 

czynniki te są określane mianem barier. Bariery innowacyjności i przedsiębior-

czości uniemożliwiają realizację działań podejmowanych w celu zainicjowania 

lub kontynuacji omawianych procesów.  

Respondenci zostali poproszeni o przyporządkowanie znaczenia (w skali 

od 0 – bariera nieistotna do 4 – bariera bardzo istotna) każdej z zaproponowa-

nych w ankiecie barier (zob. tab. 1). Za najbardziej znaczące bariery ankietowa-

ni mieszkańcy polskich województw oraz Łotwy uznali niski poziom rozwoju 

regionu oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną obejmującą m.in. sieci 

drogowe, energetyczne, wodno-kanalizacyjne i telefoniczne. Mieszkańcy 

wspomnianych trzech regionów jako kolejną istotną destymulantę w hierarchii 

zgodnie uznali brak lub niedostateczną skalę przedsięwzięć realizowanych 

przez organy rządowe (w kujawsko-pomorskim takie samo znaczenie przypisa-

no dodatkowo utrudnieniom w zakładaniu nowych przedsiębiorstw). Działal-

ność organów rządowych została dostrzeżona również na Litwie, gdzie respon-

denci uznali ją jako najbardziej istotną barierę. Oprócz tego, w omawianym kra-

ju największym problemem były również zbyt skomplikowane procedury ad-

ministracyjne, utrudniające zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz małe zaan-

gażowanie organów samorządowych w podejmowanie przedsięwzięć.  

Z kolei niezbyt istotnymi barierami, w opinii badanych mieszkańców pol-

skich województw, były: utrudniony dostęp do pomocy informacyjnej, dorad-

czej i konsultacyjnej oraz brak programów edukacyjnych w środkach masowe-

go przekazu. Prawdopodobnie, oferta szkoleniowa i programowa odpowiednich 

                                                                                                                                              

-Wschodniej w kontekście wspólnotowej polityki spójności (ze szczególnym uwzględnieniem 

Polski)’’, realizowanego w latach 2010–2012 przez zespół pod kierownictwem prof. dra hab. 

W. Kosiedowskiego skupiony wokół Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych 

UMK w Toruniu.  
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instytucji spełniała oczekiwania badanych. Co ciekawe, jednym z czynników 

o mniejszym negatywnym znaczeniu okazał się także niski udział ludności 

z wyższym wykształceniem. Również na Litwie i Łotwie został podobnie oce-

niony. Poza tym u naszych wschodnich sąsiadów, najmniejszymi destymulan-

tami okazały się m.in. niedostateczna skala działalności podmiotów z udziałem 

kapitału zagranicznego (Łotwa) oraz słabo rozwinięta infrastruktura techniczna 

(Litwa). 

Tabela 1 

Destymulanty przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie w ocenie mieszkańców, 

średnia ważona wskazań w punktach 

Wyszczególnienie 

Polska 

Litwa Łotwa kujawsko- 

-pomorskie 

warmińsko- 

-mazurskie 

Niski poziom rozwoju społeczno- 

-gospodarczego 

2,29 2,59 2,63 2,89 

Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna 

(dostępność komunikacyjna, drogi, sieć 

energetyczna, wodno-kanalizacyjna i telefo-

niczna, zainwestowane tereny) 

2,46 2,78 1,99 2,71 

Brak tradycji przedsiębiorczości i innowa-

cyjności w społeczności regionalnej 

1,97 2,31 2,46 2,40 

Brak/niedostateczna skala przedsięwzięć 

podejmowanych przez organy rządowe  

2,22 2,53 2,80 2,50 

Brak/niedostateczna skala przedsięwzięć 

podejmowanych przez organy samorządu te-

rytorialnego  

2,17 2,42 2,70 2,43 

Brak/niedostateczna skala współpraca mię-

dzynarodowej (w tym międzyregionalnej 

i transgranicznej) 

1,95 2,28 2,38 2,37 

Utrudnienia w zakładaniu nowych przedsię-

biorstw (zbyt skomplikowane procedury 

administracyjne) 

2,22 2,46 2,75 2,47 

Utrudniony dostęp podmiotów gospodar-

czych do kredytów 

2,09 2,43 2,58 2,49 

Brak/niedostateczna skala działalności na-

ukowo-badawczej w regionie oraz współ-

pracy między sektorem B + R i praktyką 

2,01 2,31 2,37 2,37 

Brak/niedostateczna skala działalności izb 

handlowo-przemysłowych, regionalnych 

i lokalnych stowarzyszeń o charakterze go-

spodarczym, agencji rozwoju regionalnego, 

parków przemysłowych, parków technolo-

gicznych i inkubatorów przedsiębiorczości 

itp. 

1,89 2,15 2,11 2,21 

Brak/niedostateczna skala działalności 1,90 2,19 2,28 2,18 
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Wyszczególnienie 

Polska 

Litwa Łotwa kujawsko- 

-pomorskie 

warmińsko- 

-mazurskie 

podmiotów z udziałem kapitału zagranicz-

nego 

Brak dostępu/utrudniony dostęp do środków 

wsparcia UE 

2,05 2,17 2,46 2,27 

Ograniczone możliwości podwyższania 

kwalifikacji zawodowych 

1,93 2,08 2,22 2,35 

Brak dostępu/utrudniony dostęp ludności 

i przedsiębiorców do różnych form pomocy 

informacyjnej, doradczej, konsultacyjnej itp.  

1,87 2,08 2,34 2,31 

Brak/nieodpowiednie programy edukacyjne 

w środkach masowego przekazu 

1,81 2,03 2,36 2,10 

Niski udział ludności z wyższym wykształ-

ceniem  

1,96 2,08 1,92 2,19 

Inne 0,03 0,0 0,0 0,0 

Uwaga: respondenci zostali poproszeni o ocenę barier w skali od 0 – bariera nieistotna do 4 – ba-

riera bardzo istotna.  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych. 

W kwestionariuszu ankiety zawarto również pytanie o to, które podmioty 

powinny wspierać rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie (zob. 

tab. 2)
15

. Przedstawiciele polskich województw wyrazili zgodną opinię, że rolę 

inicjatora tych działań powinny pełnić organy samorządu terytorialnego oraz in-

stytucje otoczenia biznesu, w tym parki technologiczne i inkubatory przedsię-

biorczości. Przedstawili w ten sposób swoje oczekiwania wobec samorządow-

ców, którzy powinni przyjmować w regionie rolę moderatora analizowanych 

procesów. W polskiej rzeczywistości często wyraża się to w kreowaniu instytu-

cji okołobiznesowych i ich bieżącym zarządzaniu. Wiele gmin, często przy 

wsparciu funduszy Unii Europejskiej partycypuje w tworzeniu tego typu insty-

tucji stając się jednym z głównych aktorów wspierających przedsiębiorców we 

wprowadzaniu zmian i podwyższaniu konkurencyjności. Jednym z najmniej 

istotnych podmiotów spośród wymienionych wariantów przez ankietowanych 

z Polski okazały się banki i instytucje kredytowe. Jest to o tyle ciekawe, że Li-

twini i Łotysze wymienili je gronie tych, które w największym stopniu powinny 

odpowiadać za kształtowanie innowacyjności i przedsiębiorczości w regionie. 

Najmniejsze oczekiwania nasi wschodni sąsiedzi kierowali w stronę organów 

administracji rządowej, które ich zdaniem nie powinny zbytnio ingerować 

w procesy regionalne.  

                                                           
 15  Ankietowani przypisali znaczenie dla zaproponowanych podmiotów w skali od 0 – pod-

miot nieistotny do 4 – podmiot bardzo istotny. 
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Tabela 2 

Znaczenie podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w re-

gionie, średnia ważona wskazań w punktach 

Wyszczególnienie 

Polska 

Litwa Łotwa kujawsko- 

-pomorskie 

warmińsko- 

-mazurskie 

Organy administracji rządowej  2,48 2,80 2,49 1,89 

Organy samorządu terytorialnego 3,09 3,16 3,23 2,46 

Instytucje otoczenia biznesu (agencje 

rozwoju regionalnego, ośrodki wsparcia 

biznesu, parki technologiczne, inkubato-

ry przedsiębiorczości itp.) 

2,92 2,98 2,98 2,93 

Szkoły wyższe, jednostki badawczo- 

-rozwojowe itp. 

2,85 2,63 2,65 2,72 

Banki, instytucje kredytowe 2,47 2,65 3,29 2,88 

Inne  0,03 0,00 0,04 0,06 

Uwaga: respondenci zostali poproszeni o ocenę podmiotów w skali od 0 – podmiot nieistotny do 

4 – podmiot bardzo istotny.  

Źródło:  jak w tab. 1. 

Dla efektywnej realizacji polityki regionalnej ważne jest zdiagnozowanie 

niezbędnych potrzeb. Badani mieszkańcy wyrazili swoje opinie na temat naj-

bardziej pożądanych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w regio-

nie (zob. tab. 3). Okazało się, że we wszystkich analizowanych regionach są 

nimi ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw rozwijających się. W województwie 

kujawsko-pomorskim prawie połowa respondentów opowiedziała się także za 

rozwojem instytucji otoczenia biznesu oraz tworzeniem specjalnych stref eko-

nomicznych. Z kolei w warmińsko-mazurskim zwrócono uwagę na potrzebę 

ułatwień w ubieganiu się o środki finansowe z Unii Europejskiej. Warto pod-

kreślić konsekwencje odpowiedzi u respondentów z Litwy. We wcześniejszym 

pytaniu określili oni utrudnienia proceduralne związane z rozpoczynaniem dzia-

łalności gospodarczej za jedną z najbardziej dokuczliwych barier. Stąd też nie 

powinien zastanawiać fakt, że za jedno z najbardziej pożądanych działań na 

rzecz przedsiębiorczości uznali oni potrzebę ułatwień w tym zakresie. 

Najmniejsze oczekiwania wszyscy ankietowani (poza Litwinami) wyrazili 

w stosunku do działań na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego. Jedynie 

wspomniani Litwini tylko w ponad 5% twierdzili, że niezbędne są inwestycje 

w infrastrukturę techniczną.  
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Tabela 3 

Najbardziej pożądane działania na rzecz przedsiębiorczości w regionie, w % ogółu 

wskazań 

Wyszczególnienie 

Polska 

Litwa Łotwa kujawsko- 

-pomorskie 

warmińsko- 

-mazurskie 

Ułatwienia procedur związanych z rozpoczyna-

niem działalności gospodarczej 

30,2 19,0 46,7 35,1 

Ulgi w podatkach lokalnych 18,9 16,0 40 28,9 

Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizują-

cych działania rozwojowe 

58,4 40,4 69,4 65,8 

Tworzenie specjalnych stref ekonomicznych 46,2 23,0 40,4 36,0 

Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspierają-

cych przedsiębiorczość 

49,8 31,0 22 28,9 

Organizowanie powiązań między sferami nauki 

i praktyki  

42,2 18,4 40,8 37,7 

Inwestycje w infrastrukturę techniczną 15,3 7,5 5,5 11,4 

Działania na rzecz pozyskiwania kapitału zagra-

nicznego 

8,2 4,5 14,5 8,8 

Promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca pro-

wadzenia działalności gospodarczej 

14,2 27,5 12,5 28,9 

Ułatwienia w ubieganiu się o środki finansowe 

z UE 

8,0 32,4 8,2 16,7 

Uwaga: respondenci mogli wskazać więcej niż jeden wariant odpowiedzi. 

Źródło:  jak w tab. 1. 

Pojęcia innowacyjności i przedsiębiorczości regionalnej są interpretowane 

na różne sposoby. Część z definicji nadaje im szerszy kontekst odnoszący się do 

wielu sfer funkcjonowania społeczeństwa regionalnego, a więc urzędów, szkół 

wyższych, instytucji okołobiznesowych, instytucji finansowych i przedsiębior-

ców jako aktorów zaangażowanych we wprowadzanie zmian czy organizowanie 

i rozszerzanie skali działalności. Istnieje również węższy kontekst rozumienia 

tych procesów, ograniczający je tylko do sfery gospodarczej. Poza tym, w opra-

cowaniach teoretycznych podkreślana jest rozdzielność tych pojęć. Powyższe 

dylematy dotyczące rozumienia innowacyjności i przedsiębiorczości są trudne 

do rozstrzygnięcia. Faktem jest jednak, że te dwa procesy należy wyraźnie roz-

różnić. Stąd też należałoby oczekiwać różnych instrumentów, które są pożądane 

na rzecz rozwoju innowacyjności oraz przedsiębiorczości. W wyniku badania 

okazało się jednak, że zestaw pożądanych działań był niemalże identyczny 

w obu przypadkach (zob. tab. 4). Ankietowani uznali że innowacyjność, podob-

nie jak przedsiębiorczość powinna zostać wsparta ulgami inwestycyjnymi, roz-

wojem instytucji otoczenia biznesu oraz organizowaniem specjalnych stref eko-
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nomicznych. Z kolei, najmniej pożądane okazały się działania na rzecz pozy-

skania kapitału zagranicznego (Polska i Łotwa) oraz inwestycje infrastruktural-

ne (Litwa). 

Tabela 4 

Najbardziej pożądane działania na rzecz innowacyjności w regionie, w % ogółu wska-

zań 

Wyszczególnienie 

Polska 

Litwa Łotwa kujawsko- 

-pomorskie 

warmińsko- 

-mazurskie 

Uproszenie procedur związanych z wprowa-

dzaniem innowacji  

12,7 10,7 31,8 21,9 

Ulgi w podatkach lokalnych 13,3 9,4 27,1 31,6 

Ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizu-

jących działania innowacyjne 

54,0 44,7 62 61,4 

Organizowanie specjalnych stref ekonomicz-

nych 

33,3 17,9 36,5 44,7 

Rozwój instytucji otoczenia biznesu wspiera-

jących rozwój innowacyjności 

47,3 34,0 35,7 21,1 

Organizowanie powiązań między sferami na-

uki i praktyki 

43,3 27,5 29,4 43,9 

Inwestycje w infrastrukturę techniczną  11,3 8,6 10,2 15,8 

Działania na rzecz pozyskiwania kapitału za-

granicznego 

8,4 5,3 24,7 10,5 

Promocja regionu jako atrakcyjnego miejsca 

prowadzenia działalności innowacyjnej 

25,6 28,3 29,8 20,2 

Ułatwienia w ubieganiu się o środki finanso-

we z UE 

37,6 33,4 12,9 27,2 

Uwaga: jak w tab. 3. 

Źródło:  jak w tab. 1. 

W kolejnym punkcie ankiety respondenci zostali poproszeni o przypisanie 

znaczenia (w skali od 0 – źródło nieistotne do 4 – źródło bardzo istotne) źródeł 

finansowych wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność w regionie (zob. 

tab. 5).  
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Tabela 5 

Znaczenie źródeł finansowych przeznaczonych na działania wspierające przedsiębior-

czość i innowacyjność w regionie, średnia ważona wskazań w punktach 

Wyszczególnienie 

Polska 

Litwa Łotwa kujawsko- 

-pomorskie 

warmińsko- 

-mazurskie 

Środki organów rządowych 2,34 2,80 2,85 2,49 

Środki organów samorządów teryto-

rialnych 

2,84 2,82 2,04 2,28 

Fundusze UE 3,19 3,28 3,02 2,93 

Kredyty, pożyczki 2,09 2,24 2,88 2,39 

Środki własne przedsiębiorstw 2,28 2,43 2,28 2,61 

Inne 0,03 0,00 0,01 0,00 

Uwaga: respondenci zostali poproszeni o ocenę źródeł w skali od 0 – źródło nieistotne do 4 – źró-

dło bardzo istotne.  

Źródło:  jak w tab. 1. 

Za najistotniejsze źródło finansowania zarówno mieszkańcy polskich wo-

jewództw, jaki i Litwy i Łotwy zgodnie uznali Fundusze Unii Europejskiej. Na-

tomiast duże rozbieżności wynikły z analizy pozostałych odpowiedzi. Otóż, 

o ile jeszcze środki organów rządowych zostały oceniono wysoko we wszyst-

kich regionach, to w polskich województwach dużą wagę przypisywano środ-

kom finansowym organów samorządowych, które w opinii Litwinów i Łotyszy 

zostały najniżej ocenione. Podobne dysproporcje dotyczyły kredytów i poży-

czek. Na Litwie i Łotwie uznano je za dość ważne, natomiast w Polsce uzyskały 

najniższe oceny. 

Uzyskane wyniki badania ankietowego mogą stanowić istotne wsparcie 

procesu decyzyjnego podejmowanego w ramach polityki regionalnej oraz funk-

cjonowania instytucji ukierunkowanych na promowanie i rozwijanie innowa-

cyjności i przedsiębiorczości w regionie. Dzięki zróżnicowaniu stopnia rozwoju 

analizowanych regionów, z których pochodzili ankietowani, uzyskane opinie 

przedstawiają szerszy kontekst pojmowania badanych procesów.  

Analiza czynników destymulujących przedsiębiorczość i innowacyjność 

wykazała, że badani za główne bariery uznali niski poziom rozwoju społeczno- 

-gospodarczego regionu, słabo rozwiniętą infrastrukturę techniczną (z wyjąt-

kiem Litwy) oraz niedostateczną skalę przedsięwzięć realizowanych przez or-
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gany rządowe. Świadczy to o niskiej efektywności działania władz na poszcze-

gólnych szczeblach, odpowiedzialnych za pobudzanie rozwoju na określonych 

obszarach i o sporych oczekiwaniach mieszkańców w zakresie ich ingerencji 

i zaangażowania w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w regionach. 

Litewscy respondenci jako jedyni byli najwyraźniej zadowoleni ze stanu swoich 

dróg oraz sieci energetycznych itp. Większą przeszkodą w pobudzaniu innowa-

cyjności i przedsiębiorczości były według nich bariery administracyjnoprawne, 

do których można zaliczyć zbyt skomplikowane procedury, utrudniające zakła-

danie przedsiębiorstw oraz niedostateczną skalę przedsięwzięć podejmowanych 

przez organy samorządowe.  

Co ciekawe, najmniej istotną barierą okazał się niski udział ludności 

z wyższym wykształceniem. Oznacza to, że, w opinii respondentów, edukacja 

na poziomie akademickim nie gwarantuje zwiększonej aktywności w zakłada-

niu i rozwijaniu przedsiębiorstw. Inną możliwością i wytłumaczeniem może być 

fakt, że na badanych obszarach nie brakuje osób z wyższym wykształceniem 

i dlatego nie jest to dostrzegalny problem w kreowaniu innowacyjności i pobu-

dzaniu przedsiębiorczości regionalnej. 

Mieszkańcy polskich województw największą odpowiedzialnością za 

wspieranie analizowanych procesów obarczyli jednostki samorządu terytorial-

nego oraz instytucje otoczenia biznesu. Z kolei najmniejsze oczekiwania mieli 

pod adresem banków i instytucji kredytowych. Natomiast Litwini i Łotysze 

właśnie instytucje finansowe uznali za te, które powinny w najwyższym stopniu 

wspomagać innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Prawdopodobnie 

u naszych wschodnich sąsiadów dostępność źródeł finansowych jest bardziej 

nurtującym problemem niż działania inicjujące czy promocyjne. Rola samorzą-

du jest tam nieco mniejsza niż w Polsce i najprawdopodobniej powinna ograni-

czać się do moderowania tych procesów i zagwarantowania warunków dla roz-

woju innowacyjności i przedsiębiorczości (np. niezbędnej infrastruktury tech-

nicznej). 

Wśród najbardziej pożądanych działań w zakresie wspierania zarówno 

przedsiębiorczości, jak i innowacyjności we wszystkich analizowanych regio-

nach znalazły się ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw realizujących działania 

rozwojowe (innowacyjne). Co ciekawe, oczekiwana redukcja podatków powin-

na dotyczyć głównie szczebla centralnego, ponieważ ulgi w podatkach lokal-

nych nie były zbyt pożądanym instrumentem. Dodatkowo, Litwini wskazali 

w dużej części na ułatwienia procedur związanych z rozpoczynaniem działalno-
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ści gospodarczej, gdyż prawne ograniczenia hamowały rozwój analizowanych 

procesów.  

Najmniej pożądanymi na rzecz wspierania przedsiębiorczości i innowacyj-

ności uznano na Litwie inwestycje w infrastrukturę techniczną. Potwierdza to 

kolejny raz wysoki stopień zadowolenia mieszkańców z jej stanu. Natomiast 

w polskich województwach i na Łotwie najmniej entuzjazmu wzbudziły działa-

nia na rzecz pozyskiwania kapitału zagranicznego. Taka opinia mieszkańców 

mogła być podyktowana negatywnymi doświadczeniami związanymi z funk-

cjonowaniem przedsiębiorstw zagranicznych w regionach. Może to też ozna-

czać, że, w opinii respondentów, rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości 

powinien być wspierany głównie wśród lokalnych podmiotów gospodarczych. 

Wiąże się to z generowaniem procesów rozwojowych w oparciu o czynniki 

wewnętrzne, endogeniczne, charakterystyczne dla rozwoju lokalnego. Główny 

nacisk powinien być więc kładziony na lokalną współpracę podmiotów zaanga-

żowanych w komercjalizację wiedzy, w tym miejscowych przedsiębiorstw 

z uwzględnieniem kultury i tradycji specyficznej dla danego obszaru.  

Regionalna przedsiębiorczość i innowacyjność powinna być, w opinii 

wszystkich badanych, zasilana głownie funduszami UE. Prawdopodobnie, an-

kietowani dostrzegali pozytywny wpływ na rozwój regionu możliwy dzięki do-

tychczasowemu wykorzystaniu środków w ramach polityki spójności UE. Dla 

mieszkańców polskich województw ważne były także środki publiczne, zarów-

no rządowe, jak i samorządowe. Te ostatnie nie stanowiły tak istotnego źródła 

na Litwie i Łotwie. Tam z kolei wysoko oceniono kredyty i pożyczki. Utrud-

niony dostęp przedsiębiorstw do kredytów stanowi spore utrudnienie we wdra-

żaniu innowacyjności, jak i byciu przedsiębiorczym. Jest to związane z tym, że 

podejmowanie działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze wiąże się 

z dużym ryzykiem. Fakt ten stanowi główną przeszkodę w dostępie do kredy-

tów bankowych. Brak środków finansowych jest najczęstszą bolączką przedsię-

biorców początkujących bądź nastawionych na komercjalizację wynalazków 

i wprowadzenie nowych technologii. Dlatego kluczowe w tym zakresie staje się 

dostosowanie oferty finansowej do potrzeb przedsiębiorców.  

Przedstawiona powyżej analiza wybranych regionów nie wyczerpuje sze-

rokiego zagadnienia jakim jest przedsiębiorczość i innowacyjność i ich roli 

w rozwoju społeczno-gospodarczym. Stanowi raczej przyczynek do kolejnych 

badań, które powinny być prowadzone dla pełniejszego zdiagnozowania tych 

procesów i usprawnienia polityki regionalnej. 
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roduct placement (plasowanie produktu) jest techniką marketingową pole-

gającą na celowym umieszczaniu szeroko rozumianych produktów i usług 

o rozpoznawalnych markach przede wszystkim w filmach i serialach. Główny-

mi atutami tej formy promocji, które stanowią istotną przewagę nad tradycyjną 

reklamą, jest wysoka wiarygodność wynikająca z prezentacji produktów w na-

turalnym otoczeniu oraz nienachalność przekazu. Ulokowanie produktu ma naj-

częściej charakter neutralny, gdzie produkt stanowi rekwizyt lub otoczenie akcji 

filmu, często również nadaje mu się pozytywny charakter. Wśród wielu rodza-

jów product placement, na szczególne zainteresowanie zasługuje city place-

ment, określane również jako location placement, destination placement
1
 lub 

country placement
2
, który stosowany jest przez miasta i regiony. Ten rodzaj 

plasowania produktu ma szczególne znaczenie dla branży turystycznej, 

a władze samorządowe coraz chętniej wykorzystują tę formę promocji jako sku-

teczny sposób prezentacji miast jako produktów turystycznych. Seriale należą 

do tego gatunku, który cieszy się niezmiennie dużą oglądalnością. Jednocześnie 

                                                           
 1  M. Gębarowski, City placement – istota zjawiska oraz znaczenie w działaniach promocyj-

nych polskich miast, w: Marketing – aktualne problemy i kierunki ewolucji, red. M. Gębarowski, 

L. Witek, B. Zatwarnicka-Madura, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 

2012, s. 115. 

 2  E. Urbaniec, Product placement. Medioznawstwo a marketing kreatywny, Wydawnictwo 

Innowacyjne Nova Res, Gdynia 2009, s. 147. 
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możliwe jest dosyć precyzyjne zdefiniowanie docelowego odbiorcy. Także ze 

względu na fabułę widz jest zaangażowany, przez co ma stały kontakt z pro-

mowanym produktem, w tym przypadku miejscem czy miejscowością. Obser-

wuje się również zjawisko podróżowania śladami bohaterów filmowych i seria-

lowych
3
.  

 

Produktem turystycznym jest pakiet dóbr i usług, a więc zestaw czynników 

materialnych i niematerialnych umożliwiających realizację wyjazdu turystycz-

nego. Może stanowić również kompozycję tego, co turyści robią oraz atrakcji, 

usług i urządzeń, z których turyści korzystają. Składa się na to suma wrażeń 

i doświadczeń, jakich doznał turysta
4
. Głównymi potrzebami, jakie ludzie pra-

gną zaspokoić podróżując są
5
: 

- potrzeba odpoczynku w atrakcyjnym przyrodniczo środowisku, 

- potrzeba poznania interesujących zjawisk przyrodniczych, 

- potrzeba zwiedzania miejsc z wyjątkowymi dobrami kultury, 

- potrzeba poprawy zdrowia, 

- zaspokojenie potrzeb religijnych, 

- potrzeba udziału w wielkich wydarzeniach tj. olimpiada, mistrzostwa, festi-

wale, 

- potrzeba odwidzenia znajomych i bliskich, 

- potrzeby zawodowe i gospodarcze. 

Potencjalni turyści posiadają ograniczoną wiedzę o regionach turystycz-

nych, których nigdy wcześniej nie odwiedzali. Wiadomości na ich temat zdo-

bywają najczęściej z mediów, czy od znajomych. Na tej podstawie tworzą się 

w umysłach nabywców wizerunki regionów i miejscowości turystycznych, któ-

re nie pozostają bez wpływu na decyzje o miejscach wypoczynku
6
. Zachęta do 

podróży poprzez działania podmiotów kształtujących produkt turystyczny jest 

ważnym czynnikiem, niezależnym od turysty, który w znacznym stopniu wpły-

wa na decyzje potencjalnych turystów
7
. Promocja usług turystycznych wymaga 

                                                           
 3  M. Gębarowski, City placement…, 2012, s. 119. 

 4  M. Sidorkiewicz, Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa 2011, s. 99. 

 5  M. Sidorkiewicz, Turystyka…, 2011, s. 96. 

 6  M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Rynek turystyczny, Oficyna Wol-

ters Kluwer, Warszawa 2012, s. 44. 

 7  M. Kachniewska, i inni, Rynek…, 2012, s. 46. 
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zastosowania instrumentów, które umożliwiają prezentację i wizualizację ofer-

ty. Na tym rynku dość powszechnie wykorzystywanymi narzędziami komuni-

kacji są strony internetowe, katalogi, foldery oraz reklama
8
. Jednak wobec 

zmniejszającej się skuteczności tradycyjnych instrumentów komunikacyjnych 

konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów dotarcia z przekazem promo-

cyjnym. Techniką komunikacji marketingowej sytuującą się na pograniczu tra-

dycyjnych i nowych mediów jest product placement
9
. Rosnące znaczenie tego 

instrumentu potwierdzają raporty, wg których w grudniu 2012 r. łączny czas 

przeznaczony na ekspozycje produktów i marek w telewizjach śniadaniowych, 

serialach i programach rozrywkowych wart był 23 mln zł, zanotowano wystą-

pienie 319 marek, o łącznej długości na wizji 8,4 godzin
10

. Lokowanie produktu 

ma miejsce przede wszystkim w mass mediach i najczęściej wykorzystuje jako 

nośniki filmy fabularne i seriale telewizyjne, ale także programy rozrywkowe 

i poradnikowe, programy typu reality show
11

. To narzędzie komunikacji może 

być z powodzeniem wykorzystywane w branży turystycznej jako city place-

ment. City placement jest działalnością promocyjną polegającą na umieszczeniu 

danego miejsca w filmie i serialu, jednocześnie aktywność promocyjna może 

dotyczyć ośrodków miejskich i regionów
12

. Istotna rola city placement wynika 

z faktu, że w naturalny sposób realizowane są trzy podstawowe cele komunika-

tów promocyjnych tj. informacyjny, perswazyjny i przypominania
13

. Efekt ten 

jest wzmocniony, bowiem obok podstawowej funkcji związanej z dostarcza-

niem odbiorcom informacji, media zapewniają także rozrywkę, nie bez znacze-

nia jest także oczekiwanie nowości ze strony widzów i specyfika oferowanej 

rozrywki
14

. Zastosowanie city placement w filmie czy serialu telewizyjnym ze 

względu na skalę i intensywność występowania może przybierać formę
 15

: 

- creative placement, gdzie produkt turystyczny może stanowić integralną 

część akcji oraz występuje w dialogach bohaterów,  

                                                           
 8  M. Johann, Strategie marketingowe w turystyce, Difin, Warszawa 2009, s. 101. 

 9  Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, red. K. Śliwińska, M. Pacut 

Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 19–20. 

 10  www.press.pl/attachments/www-data/Product-placement-w-programach-telewizyjnych-gr- 

udzien-2012-_raport-Pentagon-Research__249.pdf (06.2013). 

 11  K. Grzybczyk, Lokowanie produktu. Zagadnienia prawne., Oficyna Wolters Kluwer, War-

szawa 2012. 

 12  M. Gębarowski, City placement…, 2012, s. 115. 

 13  E. Urbaniec, Product placement…, 2009, s. 141. 

 14  T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 88. 

 15  K. Grzybczyk, Lokowanie produktu…, 2012, s. 33. 
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- on set placement, produkt turystyczny odgrywa w filmie własną rolę, 

- wpływ na scenariusz, sceny, dialogi i fabuła mają jak najlepiej wyekspono-

wać produkt zgodnie z sugestiami właściciela marki.  

 

City placement jest nowym narzędziem promocji miast i regionów Polski, 

jednak mimo to można już wskazać liczne przykłady skutecznego wykorzysta-

nia tej formy komunikacji w polskich serialach telewizyjnych: 

- najbardziej znanym lokowanym miastem jest Sandomierz wraz z całym wo-

jewództwem świętokrzyskim w serialu „Ojciec Mateusz” (TVP1) 

- akcja serialu „Lekarze” (TVN) toczy się w Toruniu, wielokrotnie pokazy-

wana jest panorama miasta, ulice, zabytki, ale także stadion miejski oraz 

drużyna sportowa. Władze Torunia zapłaciły 350 tys. zł brutto producentom 

serialu za jeden sezon emisji
16

. 

- akcja serialu „Prawo Agaty” (TVN) toczy się w Warszawie. W jednym 

z odcinków ulokowano również Krynicę Zdrój. 

- warszawa eksponowana była również w serialach „Magda M” (TVN) oraz 

„Teraz albo nigdy” (TVN) 

- zielona Góra stała się miejscem akcji dla serialu „39 i pół” (TVN) 

- bohaterowie serialu „Rodzinka.pl” (TVP2) zachwalają pobyt w Rewalu 

- tłem serialu „Wszystko przed nami” (TVP1) jest Lublin, głowni bohaterowie 

zamieszkują kamienicę na Starym Mieście
17

.  

- w nowych odcinkach „M jak miłość” (TVP2), które emitowane były we 

wrześniu 2013 lokowane będzie Uzdrowisko Nałęczów
18

.  

                                                           
 16  www.press.pl/newsy/reklama/pokaz/41516,Torun-za-obecnosc-w-serialu-Lekarze-placi-

300-tys_-zl (17.04.2013). 

 17  1) www.kurierlubelski.pl/artykul/652629,wszystko-przed-nami-cala-polska-zobaczy-jaki-

lublin-jest-piekny-zdjecia,id,t.html, 2) http://www.kurierlubelski.pl/artykul/632251,serial-wszy- 

stko-przed-nami-lublin-ma-kontrakt-na-sto-odcinkow,id,t.html (06.2013). 

 18  www.tvp.pl/lublin/aktualnosci%20/rozmaitosci/m-jak-milosc-w-naleczowie-na-terenie-

uzdrowiska-kreca-serial/11400673 (11.06.2013). 
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W powiązaniu z celem niniejszej pracy badania empiryczne miały za za-

danie ocenę możliwości wykorzystania city placement do promowania miast ja-

ko produktów turystycznych. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagno-

stycznego. W tym celu stworzony został kwestionariusz ankietowy stanowiący 

uporządkowany zbiór pytań z prostymi i złożonymi skalami do pomiaru postaw. 

Posłużył on do wydobycia od respondentów informacji oraz ich opinii na temat 

lokowania produktów turystycznych w serialach telewizyjnych. W szczególno-

ści przedmiotem zainteresowania była ocena plasowania w serialach telewizyj-

nych miast i regionów z położeniem nacisku na: 

- odbiór wśród badanych takiego sposobu promowania,  

- świadomość komunikatu promocyjnego zawartego w serialu, 

- wskazanie najbardziej odpowiednich form eksponowania miast w serialach 

- wskazanie czynników determinujących odwiedziny promowanego w ten 

sposób miejsca.  

Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 25 maja do 15 czerwca 

2013 r. drogą ankiety bezpośredniej. Próbę badawczą stanowiła nielosowa gru-

pa respondentów, która zgodziła się wziąć udział w badaniu. Próba liczyła 53 

osoby zamieszkujące Lublin i okolice. Szczegółowy profil respondentów za-

warto w tabeli 1. 

Tabela 1 

Dane metrykalne badanych 

Płeć 

kobiety 74% mężczyźni 26% 

Wiek 

do 25 lat  

2% 

od 26 lat do 35 

lat 36% 

od 36 lat do 45 

lat 32% 

od 46 lat do 55 

lat 11% 

powyżej 56 lat  

19% 

Wykształcenie 

podstawowe 2% średnie 21% wyższe 77% 

Wykonywany zawód 

pracownik 

fizyczny 

13% 

pracownik 

umysłowy 

45% 

nauczyciel 

11% 

menedżer/ 

kierownik 

17% 

wolny za-

wód 

4% 

emeryt/ 

rencista 

8% 

nie pracuje 

2% 

Miejsce zamieszkania 

wieś 

23% 

miasto do 50 tys. 

mieszkańców 

15% 

miasto 50 – 100 tys. 

mieszkańców  

4% 

miasto 100 – 500 tys. 

mieszkańców  

58% 
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Płeć 

kobiety 74% mężczyźni 26% 

Sytuacja materialna 
bardzo dobra  

8% 

dobra  

38% 

przeciętna  

51% 

niezadowalająca  

4% 

Źródło:  opracowanie własne. 

W początkowej części kwestionariusza badani przedstawiali swoje prefe-

rencje związane z podróżami oraz nastawienie do turystyki. Pytani byli także 

o częstotliwość wyjazdów na urlopy oraz miejsce ich spędzania. Rozpoznanie 

to miało na celu, czy badani są zainteresowani podróżowaniem w celach tury-

stycznych i czy potwierdzają to swoją aktywnością. Zdecydowana większość 

badanych preferuje wypoczynek nad polskim morzem (36%). W drugiej kolej-

ności badani określiliby siebie jako amatorów „wczasów pod gruszą” tj. 19%. 

Nieco mniej, bo 17% preferuje wakacje w ciepłych krajach. Wśród badanych 

znaleźli się również tacy, który nazwaliby siebie globtroterami (5 osób) oraz 

oczekujący ekstremalnych wyzwań (4 osoby). Wyniki ilustruje rysunek 1. 

 

Rys. 1.  Ocena indywidualnego nastawienia do turystyki 

Źródło:  opracowanie własne. 
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Spośród badanych większość deklaruje odpoczynek raz w ciągu roku (tj. 

36%). Dwa razy do roku wyjeżdża w celach turystycznych 19% badanych 

i tyleż samo deklaruje, iż podróżuje więcej niż dwa razy do roku (rys. 2).  

 

Rys. 2.  Częstotliwość podróży w celach turystycznych 

Źródło:  opracowanie własne. 

Celem wyjazdów turystycznych jest przede wszystkim Polska – tak 

deklaruje ponad połowa badanych 53%. 25% wyjeżdza poza granice kraju, 

z czego tylko jedna osoba wskazała kraje poza Europą.  
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Rys. 3.  Miejsca wyjazdów turystycznych 

Źródło:  opracowanie własne. 

W dalszej części badania respondenci poproszeni zostali o wskazanie swo-

ich zainteresowań wobec seriali telewizyjnych. Są one bowiem głównym nośni-

kiem dla pozycjonowania produktów, w tym produktów turystycznych. Zdecy-

dowana większość badanych deklaruje, że ogląda seriale telewizyjne (łącznie 

70%), 16 osób spośród badanych nie ogląda seriali telewizyjnych (rys. 4). Po-

nadto 60% badanych ogląda seriale polskie, 38% – seriale zagraniczne. Po-

twierdza to duże zainteresowanie ze strony badanych to formą rozrywki. Co 

istotne z punktu widzenia komunikacji marketingowej, wynik wskazuje na licz-

ne i atrakcyjne ze względu na swój profil socjodemograficzny (tab. 1), audyto-

rium docelowe dla przekazów promocyjnych, dla których nośnikiem jest serial. 
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Rys. 4.  Oglądalność seriali telewizyjnych wśród badanych 

Źródło:  opracowanie własne. 

Następny etap badania koncentrował się już na lokowaniu produktów, 

w tym produktów turystycznych. W tej części rozpoznawano świadomość ba-

danych w zakresie plasowania produktów, jako narzędzia promocji. Respon-

denci pytani byli, czy zetknęli się z napisem „Audycja zawiera lokowanie pro-

duktu”. Niemal wszyscy badani widzieli i rozpoznają ten napis. Tylko dwie 

osoby wskazały, że nigdy się z nim nie spotkały. Co ważne, łącznie 74% dekla-

ruje, że widzi ten napis często i bardzo często (rys. 5). Nie bez wpływu na wy-

nik są tutaj obowiązujące regulacje prawne od września 2011
19

 obligujące 

nadawcę audycji do informowania za pomocą odpowiednich znaków graficz-

nych, w sposób określony w rozporządzeniu, że zastosowano lokowanie pro-

duktu.  

                                                           
 19  Rozporządzenie KRRiT z 30 czerwca 2011 w sprawie szczegółowych warunków lokowa-

nia produktów, (DzU nr 161, poz. 977). 
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Rys. 5.  Rozpoznawalność napisu „Audycja zawiera lokowanie produktu” 

Źródło:  opracowanie własne. 

Nie pozwala to jednak twierdzić, że badani wiedzą, co dokładnie oznacza 

ten napis i w jakim celu został umieszczony. Co więcej, nadal można sądzić, iż 

część widowni jest nieświadomymi adresatami przekazów promocyjnych.  

Na rysunku 6 zilustrowano wskazania badanych, gdzie zetknęli się z lo-

kowaniem produktu. Potwierdzają, iż głównie produkty plasowane są w seria-

lach telewizyjnych (58%), ale także programach kulinarnych (57%) oraz pro-

gramach śniadaniowych (36%). Dwie osoby jako inne wskazały programy roz-

rywkowe (kabaret) i edukacyjne.  
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Rys. 6.  Programy, w których zauważono napis „Audycja zawiera lokowanie produktu” 

Źródło:  opracowanie własne. 

Kolejny etap badania wskazuje na znaczącą zauważalność promowanych 

marek. Badani w 51% zauważyli kilka umiejscowionych w serialu marek, zaś 

17% widziała jeden promowany produkt. Nie bez znaczenia jest także fakt, że 

26% w ogóle nie zwracała na to uwagi angażując swoją uwagę na akcji serialu 

(rys. 7). 
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Rys. 7.  Zauważalność marek lokowanych w serialach 

Źródło:  opracowanie własne. 

Wśród rozpoznanych marek lokowanych w serialach respondenci wska-

zywali napoje (58%), telefony (43%), sprzęt agd/rtv (26%). Na szczególne zain-

teresowanie zasługuje wynik 45% dla miast i regionów oraz 25% dla atrakcji tu-

rystycznych, jako produktów plasowanych w serialach. Potwierdza to z jednej 

strony dużą świadomość respondentów celowego wprowadzenia miasta/regionu 

do akcji serialu, ale i dużą zauważalność tej formy promocji, co może bezpo-

średnio przekładać się na jej skuteczność. 
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Rys. 8.  Produkty lokowane w serialach 

Źródło:  opracowanie własne. 

Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, iż lokowanie produktów 

turystycznych w serialach telewizyjnych jest zauważalne. 32% badanych zade-

klarowało, że często spotyka się z umieszczaniem miast w serialach, 28% – cza-

sami, 11– rzadko. 27% badanych odpowiedziało, że nigdy nie miało styczności 

z plasowaniem miast czy regionów w serialach. Ci respondenci nie byli brani 

pod uwagę w kolejnych etapie badania (rys. 9).  
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Rys. 9.  Jak często badani spotykali się z lokowaniem miast/regionów w serialach? 

Źródło:  opracowanie własne. 

W następnym kroku poproszono badanych o wskazanie seriali telewizyj-

nych, w których ich zdaniem lokowane są miasta i regiony (rys. 10). Według 

badanych bezsprzecznym liderem jest serial kryminalny „Ojciec Mateusz”, bo-

wiem aż 79% wskazało ten tytuł. Kolejno w rankingu plasują się „Lekarze” – 

38%, „Ranczo” – 36%, „Rodzinka.pl” i „Prawo Agaty” po 33%. Zauważyć 

można również dobry wynik serialu „Wszystko przed nami” (21%), który spo-

śród możliwych do wskazania jest jednym z krócej emitowanych. Wynik ten 

powiązać można z tym, że respondenci pochodzili głównie z Lublina i okolic, 

a akcja tego serialu toczy się właśnie w tym mieście. 
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Rys. 10. Seriale telewizyjne z city placement  

Źródło:  opracowanie własne. 

Potwierdzeniem największej rozpoznawalności city placement w serialu 

„Ojciec Mateusz” jest rysunek 11, który wskazuje miasto Sandomierz, jako „top 

of mind” dla marek miast promowanych w serialu (54%). Na drugim miejscu 

badani wskazywali Warszawę (26%), na trzecim zaś Toruń (10%). 
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Rys. 11.  Miasto, które pierwsze przychodzi na myśl jako promowane w serialu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Ponadto wśród miast, które zdaniem respondentów były promowane w se-

rialach wymieniano na pierwszym miejscu Sandomierz, co potwierdza po-

przedni wynik, a także kolejno Warszawę, Lublin, Wrocław (rys. 12) Sądzić 

można, iż respondenci nie mają problemów z identyfikacją promowanych 

miast. Może mieć to związek z uważnym śledzeniem kolejnych odcinków i za-

angażowaniem widzów. 
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Rys. 12. Miasta promowane w serialu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Wyniki badania przedstawione na rysunku 13 potwierdzają faktyczne duże 

zainteresowanie serialem i wysoką rozpoznawalność miejsc. Respondenci bo-

wiem nie mają trudności w przyporządkowaniu miasta do serialu. Ponownie 

widoczny jest bardzo wysoki wynik (90%) serialu „Ojciec Matusz” i promowa-

ne w nim miasto Sandomierz. Na uwagę jednak zasługuje również 5% dla mia-

sta Krynica Zdrój, którego city placement miało miejsce w jednym z odcinków 

„Praca Agaty”. 
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Rys. 13. Prawidłowe przyporządkowanie promowanego miasta do serialu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Respondenci poproszeni zostali także o wskazanie najbardziej właściwych 

sposobów prezentacji miast lokowanych w serialach (rys. 14). Ich zdaniem naj-

istotniejszym elementem jest odpowiednie pokazanie charakterystycznych dla 

miasta miejsc, zabytków i budynków. Warto także prezentować całą panoramę 

miasta (46%). Uwagę widzów będą też przyciągały typowe dla product place-

ment sposoby lokowania jak brand placement w postaci pokazania nazwy mia-

sta, czy plasowanie werbalne zarówno przez głównego, jak i pozostałych boha-

terów serialu. 
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Rys. 14. Sposoby prezentowania miasta w serialu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Wyniki pokazują również, jaka jest gotowość badanych do wyjazdu tury-

stycznego w miejsce lokowane w serialu (rys. 15). Można stwierdzić, że opinie 

w tej kwestii są zróżnicowane. Zdaniem badanych (6% – zdecydowanie tak 

i 38% – raczej tak) deklaruje chęć odwiedzenia miejsca, którego promocja od-

była się w serialu. Łącznie 31% badanych nie byłoby raczej skłonnych do wy-

jazdu w miejsce, ponieważ było promowane w serialu. Wnioskować można, iż 

miejsca plasowane w serialach budzą duże zainteresowanie. Trudno jest jednak 

wskazać bezpośrednie sprzężenie zwrotne w postaci „zakupu”. Wiąże się to 

z nieco bardziej złożonym procesem zakupowym niż w przypadku typowych 

dóbr konsumpcyjnych. Produkt turystyczny, jakim jest miasto jest produktem 

epizodycznego zakupu, stąd złożoność czynników determinujących zakup.  
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Rys. 15. Chęć pojechania w miejsce promowane w serialu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Jako czynniki skłaniające do wyjazdu w miesce promowane w serialu 

badani wskazują zdecydowanie niedaleką odległość miejsca, nieduże koszty 

oraz ciekawe zabytki. Mają dla nich znaczenie także atrakcje turystyczne oraz 

dobra baza hotelowa. Warto zauważyć, że argumentem do wyjazdu nie jest 

raczej chęć poznania miesc, w których bywa lubiany bohater filmowy.  
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Rys. 16. Czynniki determinujące wyjazd w miejsce promowane w serialu 

Źródło:  opracowanie własne. 

Badania pokazują również, jakie formy promocji miast są preferowane 

i najbardziej właściwe dla tego typu produktów. Zdecydowana większość uzna-

je reklamę telewizyjną za najlepszą formę promocji miast i regionów. Zapewne 

wiąże się to z największą popularnością tej formy promocji. Drugą w kolejności 

formą jest strona internetowa. Promocja w serialu jako trzecia zdobyła najwię-

cej najwyższych rang. Jednak dla tej formy promocji nie ma jednoznacznej opi-

nii wśród respondentów, ponieważ otrzymywała zbliżoną liczbę wskazań dla 

każdej z rang (1 – 5 głosów, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 4, 5 – 5 , 6 –7, 7 – 5). 
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Rys. 17. Rangowanie form promocji miejsc 

Źródło:  opracowanie własne. 

Wyniki badań potwierdzają znaczenie city placement jako ważnego in-

strumentu promocji produktów turystycznych, w szczególności miast i regio-

nów. Wkomponowanie miejsca w akcję serialu, który interesuje i angażuje wi-

dza, sprawia, że miasta są rozpoznawalne, zapamiętywane. Istnieje możliwość 

pokazania wyjątkowych miejsc, i unikalnych walorów miejsca w subtelny spo-

sób, ukazując miasto jako tło wydarzeń na planie filmowym. W dzisiejszych 

czasach obok tradycyjnych produktów także miasta rywalizują o klientów, 

w tym przypadku turystów. Dlatego na znaczeniu zyskuje poszukiwanie i opra-

cowanie systemów komunikowania, które zapewnią zwrócenie uwagi poten-

cjalnych klientów oraz będą wiarygodne. Na rynku turystycznym właściwym 

sposobem spełniającym te warunki jest city placement. Uwzględniając wymier-

ne korzyści tej nowej formy promocji warto uwzględniać ją budując strategię 

marketingową miast i regionów. 
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The purpose of the article is to describe city placement as tools of tourism and 

tourist products being a new and effective alternative for traditional communicative so-

lutions. City placement (also called location placement or country placement) is a spe-
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place and create needs of potential users. Local authorities show a great interest in this 

form of promotion as an effective method of presenting of cities and regions. The nature 

of the instrument as well as factors determining it and examples of positive using were 

included in the article. Some empirical findings concerning the evaluation of applying 

product placement on tourist offers were also presented. 

Translated by Joanna Wyrwisz 

 



 

 

 początkowym etapie funkcjonowania Wspólnot Europejskich, rybołów-

stwo stanowiło integralny element Wspólnej Polityki Rolnej, aby na-

stępnie w 1983 r. wyodrębnić się z niej i zacząć funkcjonować jako Wspólna 

Polityka Rybacka (więcej na temat Wspólnej Polityki Rybackiej zob. Brocki 

i in. 2000)
1
 . W 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht został utworzony fun-

dusz rybacki – Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa, który od 2007 

roku został zastąpiony przez Europejski Fundusz Rybacki. Środki z nich prze-

znaczane były na wspieranie sektora rybackiego w Unii Europejskiej. W 2002 r. 

przeprowadzono pierwszą reformę Wspólnej Polityki Rybackiej. Nie przyniosła 

ona jednak zakładanych efektów. W związku z czym, Komisja Europejska za-

proponowała pakiet reform zmieniających obecny wymiar polityki rybackiej. 

Jego założenia mają wejść w życie od 01.01.2014 r., czyli nowej perspektywy 

finansowej Unii Europejskiej. 

W rybołówstwie Unii Europejskiej od wielu lat występuje niekorzystna 

tendencja, polegająca na zmniejszaniu się zasobów ryb, przy jednoczesnym 

wzroście zdolności połowowych. Prowadzi to do sytuacji, w której flota rybac-

                                                           
 1  Wspólna Polityka Rybacka składa się z czterech filarów, tj.: ochrony zasobów żywych, po-

lityki strukturalnej, wspólnej organizacji rynku oraz polityki w zakresie rybołówstwa międzyna-

rodowego.  
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ka jest zbyt liczna w stosunku do zasobów ryb. W konsekwencji połowy na jed-

nostkę rybacką stają się coraz mniejsze. Z nimi obniża się opłacalność poło-

wów, szczególnie gatunków ryb stanowiących ekonomiczną podstawę działal-

ności. Przy tym, subsydiowanie rybołówstwa pochłania coraz więcej środków. 

W dużej części przeznaczane są one na redukcje floty rybackiej oraz rekompen-

saty za tymczasowe zaprzestanie działalności. Innym mankamentem rybołów-

stwa morskiego jest przyłów. Część połowów wyrzucana jest z powrotem do 

morza, jako mniej cenna z ekonomicznego punktu widzenia. Przyczynia się to 

do marnotrawienia ograniczonych zasobów. Centralizacja decyzji podejmowa-

nych na szczeblu unijnym, nie przystaje do specyfiki i zróżnicowania poszcze-

gólnych basenów morskich czy też łowisk. Akty prawne często są niezrozumia-

łe i wywołują sprzeciw sektora rybackiego w krajach członkowskich
2
. 

Podobne problemy występują w polskim rybołówstwie morskim. Pomimo 

iż od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej dokonano redukcji prze-

szło 40% floty rybackiej, nadal występuje niska opłacalność połowów. Dotyczy 

to głównie połowu gatunków limitowanych, stanowiących ekonomiczną pod-

stawę działalności. Przy tym, nie zawsze limity połowowe są przez rybaków 

wykorzystywane. Niechciany przyłów w polskich połowach jest relatywnie nie-

duży. Jednakże i tu część połowów jest marnotrawiona. Ponadto, podobnie jak 

w innych krajach objętych Wspólną Polityką Rybacką, odgórne i dość szczegó-

łowe regulacje prawne, nie przystają do specyfiki polskich akwenów morskich 

i są przez sektor często krytykowane.  

Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej jest zagadnieniem nowym. W śro-

dowisku rybackim jak również wśród ekspertów, opinie na temat jej wpływu na 

przyszłość sektora rybackiego, są podzielone.  

Celem artykułu jest próba ukazania wpływu reformy Wspólnej Polityki 

Rybackiej na rybołówstwo morskie, ze szczególnym uwzględnieniem jej pol-

skiej specyfiki. Pomimo wielu nowatorskich zmian, należy do jej założeń oraz 

przewidywanych w przyszłości skutków podchodzić z dużą ostrożnością. Wiele 

istotnych modyfikacji w jej funkcjonowaniu, nie przyniosło w przeszłości za-

kładanych efektów.  

W niniejszej pracy wyodrębniono zakres rzeczowy, terytorialny oraz cza-

sowy. Zakres rzeczowy obejmuje najważniejsze założenia nowej zreformowa-

nej Wspólnej Polityki Rybackiej, tj. przekazywalne koncesje połowowe oraz 

maksymalne dopuszczalne połowy (mające na celu dostosowanie nakładu po-

                                                           
 2  M. Damanaki, Nowa Wspólna Polityka Rybacka, „Wiadomości Rybackie” 2012, nr 1–2. 
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łowowego do zasobów morskich), regionalizację decyzji dotyczących rybołów-

stwa morskiego oraz ograniczenie i zagospodarowanie przyłowu niewymiaro-

wych lub niechcianych ryb.  

Zakres terytorialny koncentruje się na polskich akwenach morskich. Na 

ich obszarze zlokalizowane są porty i przystanie, w których stacjonuje polska 

flota rybacka. Stanowią one niezbędne ogniwo funkcjonowania polskiego rybo-

łówstwa morskiego. Działalność w ich obrębie prowadzą także Organizacje 

Producenckie, które mają się stać ważnym elementem przyszłej zreformowanej 

Wspólnej Polityki Rybackiej.  

Jeżeli chodzi o zakres czasowy, to obejmuje on lata 2003–2012. Rok 2003 

był ostatnim, w którym polskie rybołówstwo morskie obowiązywały regulacje 

krajowe. Począwszy od 2004, zostało ono objęte Wspólną Polityką Rybacką.  

Artykuł składa się ze wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia. We 

wstępie zawarte zostało uzasadnienie wyboru tematu oraz główne jego założe-

nia. Jeśli chodzi o poszczególne rozdziały, to w pierwszym została przedsta-

wiona charakterystyka głównych problemów unijnego rybołówstwa morskiego, 

w drugim rozdziale omówiono najważniejsze założenia reformy Wspólnej Poli-

tyki Rybackiej. Z kolei w trzecim rozdziale przedstawiono charakterystykę pol-

skiego rybołówstwa morskiego na tle problemów unijnych. Natomiast czwarty 

rozdział zawiera próbę określenia wpływu reformy Wspólnej Polityki Rybackiej 

na polskie rybołówstwo morskie. Zakończenie składa się z wniosków. 

Praca bazuje na literaturze przedmiotu oraz na materiałach zgromadzonych 

w latach 2005–2011. W okresie tym przeprowadzono liczne badania empirycz-

ne, głównie ankietowe i wywiady pogłębione. Skierowane były one do armato-

rów jednostek rybackich, rybaków oraz przedstawicieli podmiotów zarządzają-

cych portami. 

 

 

Jednym z największych problemów rybołówstwa morskiego w Unii Euro-

pejskiej jest nadmierna zdolność połowowa i będące jej konsekwencją przeło-

wienie łowisk. Zmniejszające się zasoby ryb, przy jednocześnie zwiększającym 

się nakładzie połowowym, przyczyniają się do obniżenia połowów przypadają-
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cych na jednostkę rybacką. Powoduje to spadek opłacalności działalności poło-

wowej. Przy tym, wydatki z budżetu Unii Europejskiej na Wspólną Politykę 

Rybacką, są coraz większe. Rekompensaty dla rybaków za tymczasowe zaprze-

stanie połowów oraz za wycofanie z eksploatacji jednostek rybackich, pochła-

niają miliardy euro publicznych środków. Pomimo tego, łowiska pozostają 

nadal przełowione, a zdolność połowowa jednostek rybackich rośnie (Komisja 

Europejska 2013)
3
.  

 

Procedura tworzenia prawa wtórnego Unii Europejskiej jest skomplikowa-

na. Odnosi się to także do regulacji Wspólnej Polityki Rybackiej. Wydawana 

jest duża liczba aktów prawnych. Unia Europejska wyznacza przy tym nie tylko 

cele polityki rybackiej, ale także środki ich realizacji. W związku z czym akty 

prawne wykazują dużą szczegółowość. Zwiększenie kompetencji Parlamentu 

Europejskiego w procedurze legislacyjnej po wejściu w życie Traktatu Lizboń-

skiego w 2009 r., jeszcze bardziej komplikuje i wydłuża proces tworzenia pra-

wa
4
. Centralizacja i skłonność do mikrozarządzania na najwyższym szczeblu, 

pochłania coraz więcej środków. Zbiurokratyzowanie procesu legislacyjnego 

jest coraz kosztowniejsze.  

 

W trakcie połowów do sieci rybackich dostają się ryby niewymiarowe lub 

ryby innych gatunków, na które armator nie posiada kwot połowowych. Są one 

marnotrawione, tzn. wyrzucane za burtę do morza. Przy tym, część z gatunków 

wykazuje wysoki wskaźnik umieralności. Ryby trafiają więc do wody jako mar-

twe organizmy.  

                                                           
 3  Od dłuższego czasu na łowiskach Unii Europejskiej rośnie przełowienie ryb. W 2012 roku, 

75% stad ryb było przełowionych. Pomimo tego zdolność połowowa jednostek rybackich od lat 

dziewięćdziesiątych rosła corocznie o około 2–3%. Przy tym, wydatki na złomowanie jednostek 

rybackich w latach 1994–2013 wyniosły 2,73 mld euro.  

 4  A. Wentkowska. Prawodawstwo Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej po Trakta-

cie z Lizbony, opracowanie J. Barcik, A. Wentkowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, 

191–207.  
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Wielkość przyłowu na wodach objętych jurysdykcją Unii Europejskiej jest 

zróżnicowana. Jednakże na niektórych basenach morskich jest wysoka i docho-

dzi do kilkudziesięciu procent
5
. 

 

 

Hojne subsydiowanie rybołówstwa w celu odbudowy zasobów ryb oraz 

redukcji nakładu połowowego, nie zdało egzaminu. W związku z czym, należy 

wypracować inne mechanizmy poprawiające w tym zakresie sytuacje. Mają być 

nimi tzw., przekazywalne koncesje połowowe oraz maksymalny dopuszczalny 

połów. 

Przekazywalne koncesje połowowe dają armatorowi jednostki rybackiej 

prawo do wieloletniej eksploatacji żywych zasobów morskich. Może nimi swo-

bodnie zarządzać, tj. sprzedawać lub wypożyczać. W założeniach ma się to 

przyczynić do większej elastyczności wykorzystania kwot połowowych. Arma-

torzy chcący pozostać w zawodzie, będą mogli pozyskać prawo do dodatko-

wych połowów. Spowoduje to wzrost ich opłacalności. Natomiast pozostałym 

armatorom sprzedaż prawa do połowów, umożliwi uzyskanie rekompensaty fi-

nansowej w zamian za rezygnację z działalności w sektorze. Tak więc, przeka-

zywalne koncesje połowowe, z jednej strony mają zwiększyć opłacalność poło-

wów, a z drugiej strony zmniejszyć liczbę jednostek rybackich.  

Z kolei maksymalne dopuszczalne połowy, oznaczają największe możliwe 

połowy, które nie będą zagrażały odradzaniu się zasobów ryb w przyszłości. Ich 

ideą jest odejście od wyznaczania wielkości połowów w perspektywach rocz-

nych na rzecz planowania wieloletniego. Początkowe niższe limity połowowe, 

mają zaowocować w przyszłości większymi zasobami. Zwiększą się połowy na 

jednostkę rybacką, a z nią poprawi się rentowność połowów. Zmniejszy się przy 

tym presja na połów mniejszych ryb. Łatwiej osiągalne zasoby, skrócą czas po-

łowów oraz ograniczą wydatki na paliwo.  

                                                           
 5  Wielkość przyłowu na wodach Unii Europejskiej szacuje się na 25%. 
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Zbyt duża centralizacja zarządzania rybołówstwem na szczeblu unijnym, 

obniża jego skuteczność. W związku z czym, więcej uprawnień należy przeka-

zać regionom unijnym i zainteresowanym stronom. Reforma w tym względzie 

zakłada, iż priorytety dotyczące Wspólnej Polityki Rybackiej będą określane na 

szczeblu unijnym. Natomiast regionom pozostawi się swobodę w wyznaczaniu 

środków ich realizacji.  

Regionalizacja zarządzania powinna zwiększyć skuteczność zarządzania 

rybołówstwem, głównie poprzez: obniżenie kosztów podejmowania decyzji, 

przyspieszenie procesu legislacyjnego, wyznaczanie środków pozwalających 

w znacznie lepszym stopniu osiągnąć założone cele strategiczne, zaangażowa-

nie sektora w proces zarządzania rybołówstwem i ściślejsze przestrzeganie pra-

wa. 

 

W celu zmniejszenia zbyt dużego przyłowu, reforma Wspólnej Polityki 

Rybackiej zakłada jego ograniczenie. Ma to nastąpić, poprzez wzrost selektyw-

ności narzędzi połowowych oraz zamykanie dostępu do łowisk (z dużą ilością 

młodych osobników lub występowaniem na łowiskach różnych gatunków ryb). 

Jeśli jednak do sieci dostanie się przyłów, to ryby charakteryzujące się wysokim 

wskaźnikiem przeżywalności, będą z powrotem wypuszczane do morza. Pozo-

stałe ryby będą musiały zostać dostarczone na ląd. Zostaną one następnie prze-

znaczone na cele przemysłowe lub wprowadzone do obrotu handlowego na 

normalnych zasadach.  

 

 

Informacje o nakładzie połowowym oraz polskich połowach morskich 

w roku 2003 oraz w 2012, zostały zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 Jeśli 

chodzi o nakład połowowy mierzony liczbą jednostek rybackich, to w 2012 r. 
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zmniejszył się o 43,5% (tab. 1). W najmniejszym stopniu redukcja dotknęła 

statki rybackie średniej wielkości. Ich wielkość zmniejszyła się o 32,3%. Na-

stępną grupą jednostek były najmniejsze statki rybackie – redukcja o 40,6%. 

Natomiast najwięcej z eksploatacji wycofano największych statków rybackich. 

Uległy one zmniejszeniu o 75,3%. 

Tabela 1 

Liczba statków rybackich w polskim rybołówstwie bałtyckim z podziałem na klasy dłu-

gości (m) w roku 2003 oraz w roku 2012  

Liczba statków rybackich 

2003 2012 2012/2003 

<12 12–24 >24 Suma <12 12–24 >24 Suma <12 12–24 >24 Suma 

991 235 174 1400 589 159 43 791 –40,6 –32,3 –75,3 –43,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestru statków rybackich. 

Z kolei w tabeli 2. zamieszczono dane dotyczące połowów. W 2012 roku 

limity połowowe na główne gatunki ryb uległy zmniejszeniu o 13,9%. Nato-

miast faktyczne połowy spadły o 25,8%. Przyznane Polsce limity połowowe zo-

stały więc niewykorzystane. Ponadto, regres połowów był mniejszy, aniżeli re-

dukcja jednostek rybackich. Oznaczało to zwiększenie połowów przypadają-

cych na jednostkę rybacką. 

Jeśli chodzi o poszczególne gatunki ryb, to w przypadku dorszy, limity po-

łowowe wzrosły o 36,9%, a połowy zmniejszyły się 32,3%. Przeszło 50% przy-

znanego Polsce limitu połowowego nie zdołano wykorzystać. Przy tym, regres 

połowów był mniejszy, aniżeli odsetek wycofanych z eksploatacji jednostek. 

Zwiększyły się więc połowy przypadające na jednostkę rybacką.  

Natomiast w przypadku śledzi, limit połowowy zmniejszył się o 32,1%, 

a połowy tylko o 18,3%. Wzrosło więc wykorzystanie limitu połowowego, któ-

re przekroczyło przyznaną Polsce wielkość. Uwzględniając przy tym liczbę wy-

cofanych z eksploatacji jednostek, nastąpił duży wzrost połowów przypadają-

cych na jednostkę specjalizującą się w połowach śledzi. 

Limity połowowe na szproty uległy zmniejszeniu o 17,5%, a faktyczne po-

łowy obniżyły się o 27,2%. Zmniejszyło się więc wykorzystanie limitu poło-

wowego. Uwzględniając jednakże wysoki odsetek wycofanych z działalności 

jednostek rybackich ukierunkowanych na połowy szprotów, połowy na jednost-

kę rybacką wzrosły.  
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Tabela 2 

Limity połowowe (tys. ton) oraz połowy (tys. ton) głównych gatunków ryb przez polską 

flotę rybacką w roku 2003 oraz w roku 2012 

Lata 
Gatunki ryb 

Dorsze Śledzie Szproty Suma 

2003 Limity połowowe 16,0 28,7 80,1 124,8 

połowy 16,1 30,1 84,1 130,3 

% 101 105 105 104 

2012 limity połowowe 21,9 19,5 66,1 107,5 

połowy 10,9 24,6 61,2 96,7 

% 49,8 126,2 92,6 90,0 

2012/ 

2003 

limity połowowe +36,9 –32,1 –17,5 –13,9 

połowy –32,3 –18,3 –27,2 –25,8 

% –50,2 +20,2 –11,8 –13,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 1. System Informacji Rybołówstwa Morskiego, 2. 

Morska Gospodarka Morska, wydania z lat 2003–2011 (Morski Instytut Rybacki – Pań-

stwowy Instytut Badawczy Zakład Ekonomiki Rybackiej), 3. Wiadomości Rybackie, 

wydania z lat 2003–2012. 

 

Sektor rybacki w Polsce, szczególnie rybacy, często zarzucają Unii Euro-

pejskiej, iż akty prawne wydawane przez nią, są oderwane od rzeczywistości. 

Nie uwzględniają specyfiki i zróżnicowania poszczególnych łowisk, występują-

cych w południowej części basenu Morza Bałtyckiego oraz na polskich zale-

wach. Ponadto, nie przystają one do dynamicznie zmieniającej się sytuacji 

w sektorze. Są one przy tym nie zrozumiałe dla przeciętnych adresatów
6
.  

Niewydolność procesu legislacyjnego, budzi niezadowolenie branży ry-

backiej. Świadomość ograniczonego wpływu na proces tworzenie prawa, 

zmniejsza zaangażowanie sektora rybackiego w rozwiązywanie najważniej-

szych problemów rybołówstwa morskiego. 

                                                           
 6  M. Ruciński, Wspólna Polityka Rybacka Unii Europejskiej i jej (skomplikowane) uprosz-

czenie, „Wiadomości Rybackie” 2005, nr 3–4. 
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Wielkość przyłowu w polskim rybołówstwie morskim jest marginalna 

i wynosi zaledwie kilka procent
7
. Jednakże w sytuacji zmniejszających się za-

sobów ryb, każda wielkość surowca jest cenna. W związku z czym zasoby wy-

magają ochrony lub zagospodarowania. Dotyczy to szczególnie gatunku najbar-

dziej pożądanego w polskim rybołówstwie, tj. dorsza. Niedostateczna selektyw-

ność narzędzi połowowych powoduje, że poławiane są niewymiarowe osobniki. 

Przy obecnie obowiązującym prawie, nie można ich w żaden sposób zagospo-

darować. Niski wskaźnik przeżywalności powoduje, że są one wyrzucane do 

morza jako martwe organizmy
8
. Natomiast gatunki ryb, na które rybacy nie po-

siadają limitów połowowych, nie mogą być dostarczone na ląd. 

Przyłów dorszy w polskim rybołówstwie morskim, powoduje zmniejszenie 

ich zasobów. Dotyczy to szczególnie młodych osobników. W konsekwencji 

zmniejszeniu ulega przyszła wielkość stada. Powoduje to zwiększenie czaso-

chłonności połowów rzadkich zasobów, wzrost zużytego paliwa oraz dodatko-

wą presję na połowy i tak już limitowanej ryby. Tak więc, przyłów przyczynia 

się nie tylko do marnotrawienia zasobów, ale także zmniejszenia opłacalności 

połowów. 

 

 

W polskim rybołówstwie morskim, podobnie jak w pozostałych państwach 

Unii Europejskiej, występował problem nadmiernego, w stosunku do zasobów, 

nakładu połowowego. Dotyczyło to głównie jednostek rybackich specjalizują-

cych się w połowach limitowanego gatunku ryby, jakim był dorsz. Jednakże 

w latach 2003–2012 liczba jednostek rybackich została znacznie zredukowana 

(patrz tab. 1). Jeśli natomiast chodzi o zasoby dorszy, to po ich zmniejszeniu na 

                                                           
 7  K. Radtke, Discard dorsza w ukierunkowanych połowach ryb tego gatunku i w przyłowie 

ryb śledziowatych, „Wiadomości Rybackie” 2006, nr 3–4. 

 8  Nawet gdyby prawo pozwalało na zatrzymania połowu niewymiarowych dorszy, to rybacy 

nie mają motywacji do ich wyładunku w portach. Są one mniej cenne pod względem ekonomicz-

nym, w związku z czym obniżają i tak już niską opłacalność połowów.  
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skutek przełowienia, w ostatnich latach nastąpił wzrost ich populacji. Jego 

główną przyczyną było wprowadzenie przez Unię Europejską od 2008 r., wielo-

letniego planu odbudowy stada wschodniego tej ryby. Bazuje on na maksymal-

nym dopuszczalnym połowie. Niewykorzystanie limitu połowowego w 2012 r. 

na dorsza w przeszło 50%, może sugerować, iż przyczyniły się do tego opisane 

tendencje, tj. zmniejszenie liczby jednostek rybackich, przy jednoczesnym 

zwiększeniu zasobów dorsza
9
. Jednakże polski nakład połowowy pozwalał na 

znacznie większe połowy, niż to miało miejsce w 2012 r. Jedną z głównych 

przyczyn niskich połowów w 2012 r., był niewłaściwy podział kwot połowo-

wych na jednostki rybackie oraz niechęć armatorów do ich zbywania
10

. Zbyt 

duże kwoty połowowe dla mniejszych jednostek, spowodowały, iż nie były one 

w stanie ich wykorzystać. Z kolei dla większych jednostek, przyznane kwoty 

połowowe, przy stosunkowo niskich cenach zbytu dorsza, były zbyt małe dla 

osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego
11

. Natomiast armatorzy najwięk-

szych jednostek, specjalizujących się w połowach ryb pelagicznych (szprotów, 

śledzi), nie prowadzili połowów dorszy. Nie byli jednakże skłonni do zbywania 

kwot połowowych, ze względu na obawę, iż w przyszłości zostaną one im ode-

brane. Wprowadzenie do polskiego rybołówstwa morskiego przekazywalnych 

koncesji połowowych, co przewiduje projekt reformy Wspólnej Polityki Ry-

backiej, z pewnością zwiększyłoby połowy dorszy. Wymagałoby to jednak 

zmian w sposobie przyznawania kwot połowowych poszczególnym jednostkom 

rybackim. Planowana nowelizacja ustawy o rybołówstwie morskim wychodzi 

naprzeciw oczekiwaniom sektora rybackiego
12

. Wysokość kwot połowowych 

będzie uzależniona od faktycznej wielkości połowów dokonywanych w ostat-

nich latach. Efektywniejszemu zarządzaniu kwotami połowowymi, będzie także 

sprzyjało, zrzeszanie się rybaków, np. w Organizacjach Producenckich (Mini-

sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2013)
13

. Obrót kwotami połowowymi w ta-

kich strukturach, jest łatwiejszy i szybszy. Wyżej wspomniana ustawa zmoty-

wuje rybaków do większej w tym względzie aktywności. Jeden z jej zapisów 

                                                           
 9  G. Agurre Fortunic, Jak to z dorszem było, „Magazyn Przemysłu Rybnego” 2012, nr 6(90). 

 10  Polskie prawo zezwala na przenoszenie kwot połowowych. Wymagana jest jednakże zgoda 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 11  Cz Romanowski, Rybakom jeszcze się opłaca, www.portalmorski.pl/rybolowstwo/32093- 

rybakom-jeszcze-sie-oplaca (4.06.2012). 

 12  H. Biemdgarski, Będą zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim, „Magazyn Przemysłu 

Rybnego” 2013, nr 1(91). 

 13  Na dzień 09.04.2013 r., w Polsce zarejestrowanych było dwanaście uznanych Organizacji 

Producenckich. 
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uzależnia możliwość przekazywania kwot połowowych, od członkostwa 

w uznanej Organizacji Producenckiej. Problemem może okazać się ich niewiel-

ka obecnie liczba. W związku z czym, należałoby się zastanowić nad ich zwięk-

szeniem.  

 

Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej daje polskiej branży rybackiej moż-

liwość rozwiązywania konkretnych problemów dotyczących rybołówstwa mor-

skiego. Jeśli chodzi o obszar basenu Morza Bałtyckiego, to mogą być one dys-

kutowane na forum istniejącej już grupy Baltfish. Zrzeszone są w niej państwa 

posiadające dostęp do akwenu, w tym Polska. Nie wyklucza to oczywiście po-

wołania nowych organizacji. Podejmowane w nich decyzje, po zaakceptowaniu 

przez Komisję Europejską, obowiązywałyby wszystkich sygnatariuszy.  

Natomiast problemy dotyczące poszczególnych łowisk, mogłyby być roz-

wiązywane w ramach istniejących już Organizacji Producenckich. Także w tym 

przypadku, musiałyby być one zaakceptowane przez Komisję Europejską. 

 

Ograniczenie przyłowu niewymiarowych dorszy w polskim rybołówstwie 

morskim, poprawi stan jego zasobów w przyszłości. W konsekwencji nastąpi 

wzrost efektywności połowów, a z nimi ich opłacalność.  

Natomiast możliwość zagospodarowania przyłowu będzie źródłem dodat-

kowych dochodów dla rybaków. Oczywiście będzie on prawdopodobnie mniej-

szy, aniżeli sprzedaż pełnowartościowych ryb. Jednakże poprawa zasobów 

w wyniku ograniczenia przyłowu, z pewnością zrównoważy utracone dochody 

przez rybaków. Poza tym, korzyści z zagospodarowania przyłowu odniosą kon-

sumenci oraz przemysł. Ograniczone wreszcie zostanie marnotrawstwo zaso-

bów, na co nie ma przyzwolenia społecznego.  

1. Wspólna Polityka Rybacka w obecnym kształcie, nie rozwiązuje głównych 

problemów rybołówstwa morskiego. Nakład połowowy jest zbyt duży w sto-
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sunku do coraz bardziej przełowionych łowisk, zbyt dużo decyzji podejmo-

wanych jest na szczeblu unijnym, a przyłów zasobów morskich jest za duży 

i dodatkowo marnotrawiony. 

2. Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej ma za zadanie ograniczyć nakład po-

łowowy przy jednoczesnej odbudowie zasobów ryb. Mają temu służyć prze-

kazywalne koncesje połowowe oraz maksymalny dopuszczalny przyłów. 

Pierwsze z nich, poprzez bardziej elastyczne zarządzanie kwotami połowo-

wymi, umożliwią zwiększenie połowów przez jednych rybaków oraz odej-

ście z zawodu pozostałym.  

3. Z kolei odejście od jednorocznych okresów zarządzania zasobami, na rzecz 

wieloletnich, przyczyni się do odbudowy przełowionych łowisk. Będzie się 

to odbywało przez wyznaczenie takiej wielkości połowów jednorocznych, 

która doprowadzi do odbudowy stada ryb w przyszłości. Wymienione me-

chanizmy mają doprowadzić do poprawy rentowności połowów oraz ograni-

czenia subsydiowania rybołówstwa unijnego, które pochłania miliardy euro. 

4. Decentralizacja ma z kolei za zadanie zwiększenie roli regionów w podej-

mowaniu decyzji dotyczących konkretnych akwenów morskich czy też ło-

wisk. Regiony mają wskazywać konkretne środki, służące realizacji celów 

wyznaczonych na szczeblu unijnym. Decentralizacja ma służyć zwiększeniu 

skuteczności zarządzania rybołówstwem, głównie poprzez rozwiązywanie 

problemów konkretnych akwenów morskich oraz łowisk, przy uwzględnia-

niu ich specyfiki oraz zróżnicowania. 

5. Zreformowana Wspólna Polityka Rybacka ma ograniczyć przyłów ryb lub 

zagospodarować go, w sytuacji gdy się pojawi. Ograniczenie przyłowu bę-

dzie można osiągnąć poprzez zastosowanie bardziej selektywnych narzędzi 

połowowych oraz okresowe zamykanie łowisk. Natomiast sam przyłów, 

można będzie przeznaczyć na cele przemysłowe lub konsumcyjne. Realiza-

cja założonych celów zwiększy zasoby ryb oraz wyeliminuje marnotraw-

stwo. 

6. W polskim rybołówstwie morskim, po przeprowadzonej redukcji nakładu 

połowowego, problemem są niewykorzystywane limity połowowe na dorsza. 

Jego zasoby w ostatnich latach rosną, w wyniku wprowadzenia wieloletnie-

go planu odbudowy tego gatunku ryby. Zwiększenia połowów dorsza można 

upatrywać w efektywniejszym zarządzaniu kwotami połowowymi, tj. w za-

stosowaniu nowego instrumentu Wspólnej Polityki Rybackiej.  
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7. Możliwość wpływu polskiego sektora morskiego na tworzenie prawa, nie-

wątpliwie zwiększy jego zaangażowanie w rozwiązywanie pojawiających się 

problemów. Zmniejszy także nieufność wobec decyzji unijnych, nieprzysta-

jących często do specyfiki polskiej gospodarki morskiej. Decyzje dotyczące 

Morza Bałtyckiego mogą zapadać na forum istniejącej już grupy Baltfish. 

Natomiast problemy konkretnych łowisk, mogą być rozwiązywane w ra-

mach istniejących Organizacji Producenckich.  

8. Przyłów w polskim sektorze morskim ma niewielkie znaczenie. Dotyczy 

głównie dorszy, najbardziej przełowionego gatunku ryby. Ograniczenie 

przyłowu, mogłoby zwiększyć jego zasoby i w konsekwencji rentowność 

połowów. Natomiast możliwość jego zagospodarowania, stanowiłoby do-

datkowe źródło dochodu dla rybaków oraz wyeliminowałoby marnotraw-

stwo.  
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Wentkowska A., Prawodawstwo Unii Europejskiej, w: Prawo Unii Europejskiej po 

Traktacie z Lizbony, Opracowanie J. Barcik, A. Wentkowska, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2009.  

On the eve of integration with the EU structures, the Polish fishing sector was 

struggling with numerous issues. Each link of the sector was neglected. Poland’s inte-

gration with the EU created an opportunity to restructure the fishing sector on an un-

precedented scale.  

During the research period, EU funds were very popular among the recipients. 

They made possible a substantial improvement in the functioning of the Polish fishing 

sector. The EU funds were the main – and in some cases the only – source of financing 

the sector. 

Despite the high activity of the beneficiaries in obtaining EU funds, the process of 

restructuring the Polish fishing sector has not been concluded. It requires further finan-

cial support. The source of financing will be the future European Fisheries Fund. 

Translated by Anna Pilińska 

 

 



 

 

śród wielu definicji globalizacji, najbardziej znaną jest ta, przedstawiona 

przez brytyjskiego socjologa A. Giddensa, zdaniem którego jest to „in-

tensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od 

siebie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez wy-

darzenia występujące w innych oddalonych o wiele mil miejscach i vice ver-

sa”
1
. Wśród mnogości ujęć procesu globalizacji można dostrzec pewne nurty 

różnicujące sposoby jej rozumienia. Z punktu widzenia problematyki artykułu, 

najbardziej trafnym ujęciem globalizacji wydaje się być traktowanie jej jako re-

latywizacji, polegającej na otwieraniu się jednych społeczeństw na inne, przede 

wszystkim dzięki masowej wymianie informacji, towarów i usług
2
.  

Dzisiejsza rzeczywistość jest zorganizowana wokół procesów coraz bar-

dziej uzależniających od siebie gospodarki, społeczeństwa, kultury, w związku 

z czym pojawiające się zakłócenia funkcjonowania rynków mają wymiar glo-

balny. Takiego samego też charakteru nabiera więc proces dostosowywania się 

do dynamicznie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i geo-

                                                           
 1  A. Giddens, Runway World. How Globalization is Reshaping our Lives, Routledge, New 

York 2000, s. 64. 

 2  D. Walczak-Duraj, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010, s. 204. 
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politycznych. Aktywność przedsiębiorstw stymulowana jest coraz to nowymi 

zjawiskami kryzysowymi.  

Wśród czynników społeczno-gospodarczych zakłócających globalną per-

cepcję tendencji zachodzących na rynku należy wymienić
3
: 

- zmiany w kursach akcji,  

- wahania cen podstawowych surowców, 

- zwroty w relacjach wymiennych głównych walut na rynkach kapitałowych, 

surowcowych i walutowych, 

- zmiany w interakcjach pomiędzy rynkiem i jego uczestnikami, 

- utrata zaufania do banków i instytucji finansowych, 

- zmiana megatrendów cywilizacyjnych i cykli koniunkturalnych, 

- kryzys finansowy, 

- poszukiwanie nowych paradygmatów naukowych. 

Burzliwość otoczenia jako gwałtowne zmiany wymagające częstych zwro-

tów myślenia i działania są uwzględniane przez rynek, który zmienia się w spo-

sób nieregularny, jest on więc elastyczny
4
. Przedsiębiorstwo jednak wykazuje 

duże problemy w dostosowywaniu się do zmian, ponieważ zarządzane jest 

przez człowieka, często tkwiącego mentalnościowo w poprzedniej epoce, 

w której zmiany następowały w sposób stopniowy. Odpowiedzią na te proble-

my jest współpraca w ramach partnerstwa rynkowego, która daje przedsiębior-

stwom szansę na większą elastyczność i niwelowanie asymetrii pomiędzy reak-

cją rynkową a reakcją przedsiębiorstwa. Współpraca ta może przyjmować różne 

formy, z których szczególnej uwadze poddano tworzenie sieci biznesowych 

przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP).  

Celem artykułu jest przedstawienie współpracy międzyorganizacyjnej 

MSP jako efektu silnej współzależności i globalnego wymiaru współczesnych 

problemów społeczno-gospodarczych. Dodatkowo artykuł zawiera wyniki ba-

dań własnych
5
, dotyczących zawiązywania i trwania w sieciach współpracy 

MSP. Swobodny przepływ czynników produkcji, rosnąca konkurencja, coraz 

większe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, narzuciły konieczność 

                                                           
 3  Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, red. A. Szablewski Wydawnictwo Poltext, 

Warszawa 2010, s. 11. 

 4  W. Szymański, Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? 

Difin, Warszawa 2011, s. 163. 

 5  Badania prowadzone były w latach 2011–2012, pod kierownictwem dr M. Gajowiak (Poli-

technika Poznańska). Prace realizowane były w ramach projektu DS – Młoda Kadra 2011. 

Tematem projektu były „Czynniki determinujące kształtowanie przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym”. 
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podjęcia przez MSP, jako przedsiębiorstwa z niedoborami zasobowymi, działań 

dostosowawczych poprzez włączenie się do globalnej organizacji rynków. 

W nowej rzeczywistości gospodarczej konieczne stało się zredefiniowanie źró-

deł budowania przewagi konkurencyjnej firm sektora MSP, różniących się od 

przedsiębiorstw bogato uposażonych, nierzadko kapitałem zagranicznym. Dla-

tego szansy dla tych firm upatruje się we współpracy z innymi podmiotami, 

czyli w budowaniu sieci powiązań na rynku krajowym i zagranicznym. Powią-

zania sieciowe i sieci biznesowe mogą stać się istotnym źródłem budowania 

przewagi konkurencyjnej
6
.  

Wśród najważniejszych korzyści wynikających ze współpracy przedsię-

biorstw należy wymienić
7
:  

- dostęp do zasobów, umiejętności i wiedzy, 

- transfer informacji i wiedzy, 

- obniżenie kosztów, w szczególności kosztów transakcyjnych, 

- obniżenie ryzyka działania, 

- specjalizację, 

- korzyści skali oraz rozszerzenie działalności, 

- zwiększenie siły przetargowej w stosunku do dostawców i odbiorców. 

Narastająca złożoność otoczenia wynikająca z postępujących procesów 

globalizacyjnych, powoduje, że przedsiębiorstwa mają coraz mniejszy udział 

w kreowaniu otaczającej rzeczywistości. Rośnie spektrum determinant działal-

ności rozwijających się poza przedsiębiorstwem
8
. Kumulacja korzyści wynika-

jących z działalności w sieciach biznesowych zwiększa autonomię działań po-

jedynczych przedsiębiorstw i stwarza możliwości choć niewielkiego wpływu na 

ich otoczenie, czyniąc je bardziej przewidywalnym. 

                                                           
 6  M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawan-

sowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2010, 

s. 52. 

 7  M. Ratajczak-Mrozek, Kooperacja polskich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, 

w: Zarządzanie konkurencyjnością podmiotów, red. E. Skawińska, E. Badzińska Wydawnictwo 

Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 67. 

 8  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przed-

siębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 73. 
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Mechanizmy sieciowe dotyczące organizacji stanowią analogię do zasad 

zawierania relacji społecznych w rozumieniu socjologicznym i psychologicz-

nym
9
. Rozumie się je więc jako wszelkie sieci interesów, ich siłę, zakres, cechy 

wraz z określeniem terytorialnej rozpiętości interesów
10

. Sieć biznesowa jest 

zbiorem długoterminowych powiązań (relacji) formalnych oraz nieformalnych 

(bezpośrednich i pośrednich) występujących pomiędzy co najmniej dwoma 

podmiotami i tworzących się w znacznym stopniu w sposób niezależny od ich 

woli i świadomości
11

. Ważnym aspektem tych relacji jest wzajemne oddziały-

wanie na siebie uczestników w strukturze sieciowej, tworząc współzależności 

działań, zasobów, w tym wiedzy, co zwiększa ich bezpieczeństwo. W podejściu 

sieciowym podkreśla się rolę kontaktów firmy z otoczeniem, tworzących roz-

budowaną sieć powiązań. W kontaktach tych ważną rolę odgrywa wzajemność 

relacji z innymi podmiotami w sieci
12

. Podstawowym mechanizmem sieci, a za-

razem główną korzyścią z nich wynikającą jest wymiana informacji, dzielenie 

się wiedzą i zasobami. W żadnej innej strukturze przepływ informacji nie jest 

tak szybki, jak w sieci
13

.  

Dla podmiotu gospodarczego sieć jest systemem, w którym jest zapewnio-

ne przetrwanie i umocnienie pozycji rynkowej dzięki wielostronnym relacjom, 

a także następuje koncentracja na kluczowych zasobach, co pozwala stymulo-

wać ich rozwój i wykorzystanie w sposób skoordynowany, usprawniając korzy-

stanie z potencjału zasobowego oraz wiedzy całej sieci
14

.  

W ramach podejścia sieciowego ważne staje się rozróżnienie relacji bizne-

sowych przedsiębiorstw od pozostałych kontaktów, które przedsiębiorstwo na-

                                                           
 9  M.K. Wyrwicka, Sieci gospodarcze Wielkopolski, w: Foresight. Sieci gospodarcze Wielko-

polski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Raport końcowy, 

red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011, s. 14. 

 10  Ibidem, s. 14. 

 11  M. Ratajczak-Mrozek, Sieci biznesowe…, s. 9–10. 

 12  Ibidem, s. 9. 

 13  N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej 

gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, s. 82. 

 14  M.K. Wyrwicka, K. Werner, Tendencje w kształtowaniu relacji w sieciach gospodarczych, 

w: Tendencje rozwojowe Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodar-

czych, red. M.K. Wyrwicka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 205. 
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wiązuje z zewnętrznymi podmiotami
15

. Intuicyjne klasyfikowanie zawiązywa-

nych kontaktów może rodzić błąd rozumienia pojedynczych incydentów jako 

relacji
16

. W tym aspekcie, wskazuje się dwa podejścia: transakcyjne oraz part-

nerskie. Podejścia te prezentują kontrastowe nacechowanie pod względem ta-

kich aspektów jak: powtarzalność transakcji, koncentracja sił (z jednej strony 

o cechy produktu, z drugiej o korzyści wynikające z transakcji), horyzont cza-

sowy, podejście do obsługi klienta, przywiązanie klienta do firmy oraz kontakt 

z klientem
17

. Bardziej szczegółowe rozpoznanie literatury przedmiotu prowadzi 

do wniosku, że o istnieniu relacji biznesowej można mówić, gdy łącznie zacho-

dzą trzy warunki: 

1. Istnieje tzw. historia współpracy, której efektem jest zaufanie. Pozwala to na 

poznanie się partnerów w wyniku częstych i długotrwałych kontaktów, nie-

rzadko wynikających z utrzymywania przez partnerów kontaktów niefor-

malnych. Można zatem powiedzieć, że tworzenie historii współpracy jest 

także ważnym czynnikiem budowania kapitału społecznego, którego pod-

stawę stanowi zaufanie. Zaufanie we współpracy redukuje zachowania opor-

tunistyczne, a tym samym przyczynia się do ograniczenia ryzyka działania
18

 

i redukcji kosztów transakcyjnych
19

. 

2. Partnerzy wykazują chęć kontynuacji istniejącej relacji, a więc istnieje zaan-

gażowanie wynikające z sympatii lub też kalkulacji. 

3. Kontakty przedsiębiorstw oparte są na wzajemności, którą tworzą: aktyw-

ność obu stron relacji oraz współzależność partnerów. 

Wymienione wymiary relacji mogą być rozwinięte na różnym poziomie, 

co skutkować będzie różną siłą poszczególnych relacji (różnice mogą dotyczyć 

np. skali adaptacji, obszaru współzależności, długości okresu współpracy lub 

poziomu zaufania)
20

. 

                                                           
 15  Ł. Małys, Relacje w sieciach biznesowych przedsiębiorstw, Gospodarka. Technologia. Ka-

pitał społeczny, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Studia doktorantów nr 10, Wydawnictwo UE 

w Poznaniu, Poznań 2011, s. 300–301. 

 16  K. Bloiss, Don’t all Firms Have Relationships? Journal of Business and Industrial Market-

ing Vol. 13, No. 3, s. 256–270. 

 17  Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, red. 

K. Fonfara, PWE, Warszawa 2009, s. 67. 

 18  M. Gajowiak, Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy – wybrane aspekty, w: Gospodarka 

i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. Z. Tomczonek, J. Prystrom, Difin, Warszawa 

2011, s. 59. 

 19  Por. O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontrakto-

we, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 60. 

 20  Ł. Małys, Relacje w sieciach…, s. 306. 
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Dzięki zawiązywaniu relacji z klientami, dostawcami, a także z firmami 

konkurencyjnymi i dostarczającymi produkty komplementarne i wynikające 

z nich powiązania zasobów różnych podmiotów, kreowana jest dodatkowa war-

tość sieci
21

. Działalność podmiotów w sieci jest zorganizowana z jednoczesnym 

występowaniem zachowań kooperacyjnych i konkurencyjnych (tzw. kooperen-

cja). Przejawiają się one w realizacji wspólnych celów, przy zachowaniu swojej 

odrębności przez każdego z partnerów. Konkurencja i kooperacja pomiędzy 

uczestnikami w ramach sieci wartości może istnieć w dwóch wymiarach: pio-

nowym (z dostawcami i klientami danej firmy) i poziomym (z komplementariu-

szami i konkurentami)
22

. Zjawisko kooperencji polega w tym przypadku na 

działaniach podmiotów zorientowanych na tworzenie wartości poprzez lepszą 

koordynację i optymalizację łańcucha wartości, jednocześnie jednak konkurując 

o jej podział poprzez np. kształtowanie korzystnych dla siebie cen transakcyj-

nych
23

. 

 

Przedstawione wyżej ujęcie struktur sieciowych ma charakter bardziej tra-

dycyjny, traktując sieć jako zbiór podobnych lub zróżnicowanych elementów 

(organizacji), które tworzą pewien stały system powiązań lecz zachowują duży 

stopień autonomii. Funkcjonujące w ramach tych struktur przedsiębiorstwa mo-

gą tworzyć różnego typu sieci (zintegrowane, sfederowane, kontraktowe, sto-

sunków bezpośrednich)
24

. 

Inne podejście do struktur sieciowych mówi o nich jako nowych tworach 

powstałych na skutek tworzenia się czasowych powiązań komunikacyjnych 

między samodzielnymi organizacjami, które realizowane są przy użyciu za-

awansowanych technologii informacyjnych (najczęściej przez Internet), co na-

daje im wirtualnego charakteru.  

Pojęcie wirtualnej organizacji może być rozumiane zarówno w aspekcie 

zewnętrznym, jak i wewnętrznym. W ujęciu zewnętrznym organizacja wirtualna 

                                                           
 21  G. Urbanek, Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej go-

spodarce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 65. 

 22  Ibidem, s. 66. 

 23  Ibidem, s. 66. 

 24  H. Fołtyn, Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, War-

szawa 2007, s. 169–170. 
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jest „chwilową konfiguracją jednostek organizacyjnych (partnerów), współpra-

cujących ze sobą dla osiągnięcia okazjonalnych celów”
25

. Organizacja wirtualna 

charakteryzuje się dużą odległością organizacyjną między partnerami, na którą 

składają się zarówno odległość terenowa, jak i społeczna. Praca w tego typu or-

ganizacji ma charakter zespołowy. W skład wirtualnych zespołów wchodzą 

grupy specjalistów i ekspertów, którzy pełnią najczęściej różne funkcje w obrę-

bie organizacji tradycyjnej. Cechą charakterystyczną struktur wirtualnych jest 

ich dynamika, w której dominuje chwilowość związków i ich okazjonalność. 

Jest to niezwykle ważne, gdyż stabilność, sztywność sieci może w konsekwen-

cji doprowadzić do zinstytucjonalizowania się sieci i utratę ich wirtualności
26

. 

Tego typu rozwiązanie strukturalne zbliżone jest do zespołów zadanio-

wych, przy czym zespoły wirtualne, nie będąc stałymi elementami struktury, nie 

muszą mieć formalnego charakteru w statycznej strukturze organizacyjnej, mo-

gą być tworzone spontanicznie, niezauważalnie, działają „w uśpieniu”
27

.  

Podstawą funkcjonowania organizacji wirtualnej są sieci komunikacyjno- 

-informatyczne umożliwiające szybki kontakt między jej uczestnikami, od któ-

rych wymaga się wysokich zdolności opracowywania i przyswajania nowych 

technologii informacyjnych
28

.  

W ujęciu wewnętrznym, organizacja wirtualna powstaje na skutek chwi-

lowych sieciowych układów uczestników, będących wewnętrznymi jednostka-

mi organizacyjnymi
29

. Należy zauważyć, że wirtualność jest atrybutem każdej 

organizacji, jednak w różnym stopniu do niej przynależnym, czyniąc ją albo 

strukturą mechanistyczną (o niskim poziomie wirtualności) lub wirtualną
30

. 

Wymiarami stanowiącymi o poziomie wewnętrznej wirtualności przedsiębior-

                                                           
 25  S. Trzcieliński, Przedsiębiorstwo wirtualne – aspekt zewnętrzny i wewnętrzny, w: Koncep-

cje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), Wydawnictwo 

PP, Poznań 2003, s. 133. 

 26  A. Jurga, Przedsiębiorstwo wirtualne jako szczególny przypadek organizacji sieciowej, 

w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Wydawnictwo PP, Poznań 2005, s. 71. 

 27  A. Nalepka, A. Kozina, Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 111. 

 28  B. Barczak, K. Bartusik, A. Kozina, Modele strukturalne organizacji uczącej się, w: Do-

skonalenie struktur organizacyjnych w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Stabryła, Wydaw-

nictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 95. 

 29  S. Trzcieliński, Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo PP, Poznań 2011, s. 152. 

 30  M. Adamczyk, Wirtualna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a zależności hierar-

chiczne, w: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywal-

nym), red. L.M. Pacholski, S. Trzcieliński, Wydawnictwo PP, Poznań 2003, s. 172–177. 
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stwa są: funkcje, stanowisko pracy, kompetencje, stosunek pracy, wyposażenie, 

zależności funkcyjne oraz zależności hierarchiczne
31

. 

Czynnikiem sprawczym powoływania zespołu wirtualnego może być po-

jawienie się zlecenia, któremu jedna firma nie może sprostać, w związku 

z czym angażuje partnerów do realizacji zadania. Czyni to organizację wirtual-

ną wysoce elastyczną, z dostępem do szerokich kompetencji innych podmiotów. 

Zatem podstawową zaletą tego typu struktury jest osiąganie efektu specjalizacji 

w zakresie kompetencji indywidualnych, ich doboru ze względu na posiadane 

przez nich umiejętności, wiedzę i rzadkie zasoby oraz możliwość lepszego ich 

wykorzystania w odpowiednich obszarach problemowych, co umożliwia stwo-

rzenie światowej klasy organizacji
32

. Wśród atutów należy także wymienić wy-

soki stopień otwartości i elastyczności organizacji w zmiennych warunkach 

rynkowych oraz powstawanie efektu synergii indywidualnych kompetencji przy 

realizacji konkretnych projektów
33

.  

Ważnym elementem pracy w zespołach wirtualnych jest zaufanie. Deter-

minuje ono wyniki końcowe pracy zespołu. Zaufanie wpływa na usprawnienie 

organizacji pracy zespołów wirtualnych poprzez: zmniejszenie potrzeby kontro-

li oraz zawierania szczegółowych kontraktów, wzrost kreatywności, poczucie 

empatii, radzenie sobie z sytuacjami problemowymi, zmniejszenie dystansu 

pomiędzy członkami zespołu
34

. Trudność budowy zaufania w zespole wirtual-

nym polega na braku fizycznego kontaktu z członkami grupy. Zaufanie i jego 

podstawowe czynniki (dostrzegane umiejętności, życzliwość oraz pozytywny 

odbiór innych członków grupy i wysoki stopień integracji grupy) określane są 

w sposób intuicyjny
35

. Trudno obudzić w sobie poczucie tożsamości z zespołem 

oraz lojalność w stosunku do pracodawcy
36

. W związku z tym, kluczową kwe-

stią pozostaje także dobór odpowiednich członków do zespołów. Osoby ze 

zwiększoną skłonnością do ufania innym oraz dużą samodzielnością pracy są 

gwarantem efektywności i profesjonalnego podejścia do powierzonego zadania. 

                                                           
 31  S. Trzcieliński, Przedsiębiorstwo…, Poznań 2011, s. 155–157. 

 32  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 

w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007. 

 33  K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009, s. 93. 

 34  W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 

w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009, s. 239. 

 35  Ibidem, s. 239. 

 36  Por. M.K. Wyrwicka, Zespoły wirtualne jako szczególna forma współczesnej organizacji, 

w: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. 

S. Trzcieliński, Wydawnictwo PP, Poznań 2003. 
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Chwilowość i dynamika cyklu życia zespołów wirtualnych powodują, że w toku 

realizowanych prac pozostaje niewiele czasu na tworzenie solidnych podstaw 

kultury pracy, następuje jedynie dynamiczne budowanie tzw. szybkiego zaufa-

nia i kapitału społecznego
37

. Można zatem stwierdzić, że im lepsze predyspozy-

cje indywidualne uczestników do tworzenia zaufania, tym efekt końcowy lepszy 

pracy.  

Ideę wirtualnej organizacji w małych organizacjach przeniesiono do struk-

tur dużych przedsiębiorstw, gdyż doceniono ich wysoką elastyczność i niskie 

koszty funkcjonowania, poprzez pozbycie się balastu środków trwałych i siły 

roboczej, co pozwala na osiąganie przewagi konkurencyjnej
38

. 

 

W badaniu wzięło udział 29 przedsiębiorstw małych i średnich (MSP) 

z województwa wielkopolskiego należących do branży przetwórstwa żywno-

ściowego (dział 10, 11, sekcja C według PKD 2007), za wyjątkiem przedsię-

biorstw mikro (do 9 pracowników). Nowatorskie ujęcie badania przejawia się 

w sieciowym podejściu do internacjonalizacji, w którym obecnie dostrzega się 

źródło wymiany międzynarodowej
39

. 

Z przeprowadzonego badania wynikają następujące wnioski dotyczące 

współpracy w sieci: 

1. Ponad 50% respondentów (15 spośród 29) wskazała twierdząco, że ich 

przedsiębiorstwo uczestniczy w sieciach współpracy. Współpracę w sieciach 

formalnych deklaruje 34% przedstawicieli badanych firm, w tym 20% małej 

wielkości. W nieformalnych sieciach uczestniczy 52% przedsiębiorstw, 

z czego 2/3 stanowią firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników. 

2. Respondenci ocenili najsłabiej (w skali od 1 – bez znaczenia do 5 – bardzo 

duże znaczenie) współpracę w sieci jako jedną z determinant budowania 

przewagi konkurencyjnej w zestawieniu z pozostałymi czynnikami, wśród 

których większe znaczenie miały: kapitał ludzki (me = 5, d=5,  = 4,48), ja-

                                                           
 37  Grudzewski i inni, 2009, Współczesne koncepcje…, s. 242. 

 38  E. Pawłowski, Globalizacja i wirtualizacja biznesu a struktura organizacyjna przedsię-

biorstw, w: M. Fertsch, S. Trzcieliński, Praktyka zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, 

Wydawnictwo PP, Poznań 2003, s. 109. 

 39  M. Gorynia, B. Jankowska, Wejście polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyj-

ność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, s. 57–58. 
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kość środków trwałych (me = 4, d = 5,  = 4,21) oraz kondycja finansowa 

przedsiębiorstwa (me = 4, d = 5,  = 4,14). 

3. Korzyści wynikające z uczestnictwa w nieformalnych sieciach współpracy 

w opinii respondentów to przede wszystkim: zmniejszenie ryzyka działalno-

ści (67%) oraz łatwość podejmowania decyzji (67%). Wśród pozostałych 

aspektów wskazywano najczęściej: redukcję kosztów transferowych (60%), 

łatwość przepływu informacji (53%), łatwość wdrażania zmian (40%) oraz 

intensyfikację internacjonalizacji (33%). 

4. Zdaniem respondentów, w ekspansji na rynki zagraniczne bardziej przydatne 

od podpisywania oficjalnych umów staje się zawieranie nieformalnych rela-

cji. W całej grupie podmiotów branych pod uwagę (klienci, dostawcy, kon-

kurenci, organizacje branżowe, instytucje B & R, agencje analizy rynku, sa-

morządy terytorialne oraz uczelnie wyższe) ocena współpracy nieformalnej 

osiągnęła wyższe wartości niż w przypadku współpracy formalnej (por. 

tab.1).  

5. Najwyżej oceniono współpracę z podmiotami dotyczącymi bezpośrednio 

bieżącej działalności gospodarczej, tj. z klientami i dostawcami. Zgodność 

odpowiedzi w przypadku współpracy nieformalnej dla tej grupy podmiotów 

była także największa. 

6. Najmniej ważna w procesie internacjonalizacji w opinii respondentów oka-

zała się być współpraca z uczelniami wyższymi. 

Tabela 1 

Ocena znaczenia współpracy przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji 

współpraca formalna 

Wy-

szcz. 

Klien

-ci 

Do-

stawcy 

Konku-

renci 

Organizacje 

branżowe 

Instytucje 

B & R 

Agencje 

Analizy 

Rynku 

Samorządy 

terytorialne 

Uczelnie 

wyższe 

me 4 4 3 3 2 3 2 2 

d 4 4 4 3 2 1,3 1 1 

q1 3 3 2 2 2 1 1 1 

q3 5 5 4 4 3 3 3 3 

q3–q1 2 2 2 2 1 2 2 2 

 3,72 3,69 2,93 2,79 2,48 2,55 2,41 2,03 

współpraca nieformalna 

me 5 5 4 3 3 2 3 1 

d 5 5 5 3 1 1 1 1 

q1 4 4 2 2 1 1 1 1 

q3 5 5 5 4 4 3 4 3 

q3–q1 1 1 3 2 3 2 3 2 
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współpraca formalna 

Wy-

szcz. 

Klien

-ci 

Do-

stawcy 

Konku-

renci 

Organizacje 

branżowe 

Instytucje 

B & R 

Agencje 

Analizy 

Rynku 

Samorządy 

terytorialne 

Uczelnie 

wyższe 

 4,48 4,45 3,66 3,31 2,72 2,45 2,66 2,10 

Objaśnienia: me – mediana, d – dominanta, q1 – kwartyl pierwszy, q3 – kwartyl trzeci, q3  q1 – 

rozstęp międzykwartylowy,  – średnia arytmetyczna. 

Źródło:  M. Gajowiak, A. Libertowska, Podmioty kluczowe dla współpracy w sieci zinternacjo-

nalizowanych MSP w Wilkopolsce, „Logistyka” 2013, nr 2, s. 13. 

W oparciu o powyższe ustalenia należy zauważyć, że współpraca w sieci 

w praktyce gospodarczej jest zasobem wciąż niedocenianym przez przedsię-

biorców. Ponadto wyraża się ona jedynie w zawiązywaniu relacji z partnerami 

należącymi do najbliższego otoczenia przedsiębiorstwa (klienci, dostawcy). Za-

uważyć tutaj można znaczne dysproporcje w porównaniu do pozostałych pod-

miotów, szczególnie uczelni wyższych, który może świadczyć o braku zaintere-

sowania wiedzą i umiejętnościami pracowników naukowych zarówno na po-

ziomie formalnym, jak i nieformalnym. W badaniach nad sieciowością przed-

siębiorstw aspekt ten nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ stanowi 

o niewykorzystanym potencjale tkwiącym we współpracy z tymi ośrodkami. 

Dane jednoznacznie wskazują na istniejący dystans pomiędzy środowiskiem 

naukowym i biznesowym
40

. Ustalenia te stanowią także punkt wyjścia dla po-

stulatów zestawionych w formie strategii Polska 2030, które uwzględniają two-

rzenie przestrzeni dla komunikacji tych dwóch środowisk (np. parki naukowo-

technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastry)
41

. Bowiem owocna 

współpraca świata biznesu, nauki i artystów-projektantów pozwala na odkry-

wanie „niezaspokojonych potrzeb klientów na całym świecie”
42

. W ramach 

działań koniecznych do podjęcia w tym zakresie jest zwiększenie świadomości 

polskich przedsiębiorców o możliwościach współpracy ze środowiskiem nauki 

oraz o korzyściach z niej wynikających. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego, z badań przeprowadzonych przez w 2006 r. podaje, że 56% przed-

siębiorców nie widzi konieczności podejmowania takiej współpracy, 40% nie 

wie w jaki sposób takie działania podjąć, a aż 20% nie posiada żadnych infor-

macji o różnych formach tej współpracy. Badania przeprowadzone w ramach 

projektu „Foresight. Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transforma-

                                                           
 40  M. Gajowiak, A. Libertowska, Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielko-

polsce, „Marketing i Rynek” 2013, nr 1, s. 31. 

 41  Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, red. M. Boni, Warszawa 2009, s. 216. 

 42  Ibidem, s. 216. 
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cji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę” potwierdzają niepokojące 

wnioski dotyczące niskiej skłonności do współdziałania z podmiotami nauko-

wo-badawczymi oraz „odpornością” na inspirację ze strony innych przedsię-

biorstw
43

.  

Podsumowując należy stwierdzić, że wśród przedsiębiorców istnieje wciąż 

niska świadomość o możliwościach pozyskiwania, wykorzystania i pomnażania 

zasobów tkwiących w relacjach z innymi partnerami biznesowymi.  

Przebieg procesów globalizacyjnych powoduje ewolucję sposobów zarzą-

dzania przedsiębiorstwami oraz stymuluje kooperację. Sieci biznesowe oraz ze-

społy wirtualne będąc przeciwieństwem indywidualnej organizacji pracy w spo-

sób tradycyjny, mogą stać się istotnym źródłem budowania przewagi konkuren-

cyjnej sektora MSP, jako słabiej uposażonego zasobowo od firm z dużym kapi-

tałem, często zagranicznym. Wewnątrz sieci, uczestnicy mogą korzystać z za-

sobów udostępnionych przez inne podmioty, następuje ułatwiony transfer wie-

dzy oraz redukcja niepewności, poprzez rozkładające się ryzyko na innych 

uczestników. Działalność w sieciach współpracy oraz wykorzystywanie zespo-

łów wirtualnych czyni tworzone struktury bardziej elastycznymi, co podnosi ich 

odporność na zmieniające się dynamicznie otoczenie, a tym samym zwiększa 

ich konkurencyjność. 

Wyniki badań wskazują, że współpraca w sieci przedsiębiorstw w warun-

kach polskiej gospodarki, nie osiągnęła do tej pory zadowalających rozmiarów. 

Przedsiębiorcy nie mają świadomości o możliwościach współpracy w sieci, 

a przede wszystkim korzyściach z niej wynikających. Propagowanie informacji 

o zaletach płynących z zawiązywania relacji, motywowałoby przedsiębiorców 

do samodzielnego zaangażowania w dalsze poszukiwania w zakresie różnych 

form kooperacji i sposobów jej ustanawiania.  

Jak wspomniano w artykule, podstawę współpracy w ramach zespołów 

wirtualnych (a tym samym w sieci) jest zaufanie. Na bazie analogii zachowań 

gospodarczych do zachowań społecznych, można sformułować wniosek doty-

czący niskiej aktywności w ramach sieci współpracy podyktowanej niskim po-

ziomem zaufania społecznego, stanowiącego podstawowy miernik kapitału spo-

łecznego. Jak wynika z badania prowadzonego w ramach Diagnozy Społecznej, 

                                                           
 43  Por. M.K. Wyrwicka, K. Werner, 2010, Tendencje w…, s. 220–222. 
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odsetek osób, które zgadzają się ze stwierdzeniem, że „większości ludzi można 

ufać” wynosił zaledwie 13,4% w roku 2011 i nie zmienił się od 2009 r. Ponadto 

uczestnicy sieci działają na rzecz pewnego dobra wspólnego, jakim jest zbieżny 

cel gospodarczy. W tym aspekcie również wyniki badań nie są zadowalające, 

gdyż kapitał społeczny ludności Polski wykazuje słabość innego kapitału niż 

prywatny. Polacy niechętnie dbają o dobra publiczne, zakorzenione po czasach 

PRL-u jako kolektywne oraz o środowisko naturalne, co przekłada się także na 

swoistą niechęć do działania na rzecz wspólnej idei. Można zatem przyjąć, że 

efektywny rozwój współpracy w ramach sieci biznesowych i zespołów wirtual-

nych i większe korzyści dla ich uczestników mogłaby przynieść aprecjacja za-

ufania i innych desygnatów kapitału społecznego. 
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The processes of globalization that forms turbulent socio-economic environment 

affects the reduction of the business efficiency. This is especially true for small and me-

dium-sized enterprises (SMEs) which, due to the gap of reserves, have fewer opportuni-

ties for growth and expansion within its own resources. Therefore companies are facing 

the need to cooperate with other entities in the network or virtual teams. 

Theoretical findings were confronted with results of empirical investigating of 

binding and duration in collaborative networks, including its formal and informal char-

acter. 
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rzemiany polityczne ostatnich lat, w tym głównie przystąpienie Polski do 

Unii Europejskiej, przyniosły nieodzownie zmiany realiów funkcjonowa-

nia gospodarki narodowej. Polska otrzymując swobodny dostęp do Wspólnego 

Rynku Europejskiego, uzyskała tym samym niemalże niczym nieograniczoną 

konkurencję. O wzroście polskiego eksportu decyduje nie tylko przestrzeganie 

standardów sanitarnych, weterynaryjnych i wielu innych, ale przede wszystkim 

posiadanie konkurencyjnej oferty produktów i jej akceptacji przez konsumen-

tów z tych krajów. Otoczenie branżowe jest jednym z podstawowych czynni-

ków wpływających na zachowania przedsiębiorstw. Z kolei analizy branżowe są 

wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie tworzenia swoich strategii. 

Zatem zbadanie międzynarodowej konkurencyjności branży sprowadza się do 

rozpoznania, jak radzą sobie przedsiębiorstwa z konkurencją międzynarodową. 

Należy w tym miejscu również przytoczyć myśl I. Szczepaniak
1
, iż konkuren-

cyjność polskich producentów żywności można określić jako zdolność lokowa-

nia się krajowych producentów żywności na rynkach zagranicznych oraz zdol-

ność rozwijania efektywnego eksportu. Dlatego jednym z ważniejszych aspek-

                                                           
 1  I. Szczepaniak, Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji 

rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego, w: Ocena konkurencyjności polskich 

producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza) nr 150, IERiGŻ, Warszawa 2009. 
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tów kształtowania konkurencyjności polskich producentów żywności stały się 

wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Ponadto wyniki 

te stanowią jedne z najczęściej stosowanych mierników oceny konkurencyjno-

ści
2
, a obroty handlu zagranicznego produktów żywnościowych mają od 2004 

roku, czyli od momentu przystąpienia Polski do UE saldo dodatnie. Co więcej, 

województwo wielkopolskie jest jednym z liderów wśród regionów Polski, za-

raz po mazowieckim, w ogólnopolskim eksporcie produktów rolnych i spożyw-

czych. Rozwój eksportu tych produktów, a zarazem znacząca poprawa salda ob-

rotów handlu zagranicznego świadczą o dużej konkurencyjności na rynkach za-

granicznych. Warto wobec tego postawić pytanie, jak radzą sobie polscy eks-

porterzy branży żywnościowej z konkurencją tak na rynku krajowym, jak i na 

rynkach zagranicznych? Odpowiedź na to pytanie jest równoznaczna z oceną 

międzynarodowej konkurencyjności owej branży. Problem jest tym ważniejszy, 

że polskiej gospodarce potrzeba najpierw firm, a dopiero później branż, które 

byłyby konkurencyjne na rynku międzynarodowym.  

Zatem, na podstawie powyższego celem pracy stało się zidentyfikowanie 

determinant międzynarodowej konkurencyjności na poziomie branży. Rozwa-

żania natury teoretycznej zostały wzbogacone o studia empiryczne.  

 

 

Ożywienie gospodarcze zapoczątkowane w 2010 r. wywarło korzystny 

wpływ na handel artykułami rolno-spożywczymi. Wartość eksportu tych towa-

rów w 2011 r. wyniosła 15,23 mld EUR wobec 11,50 mld EUR w 2009 r., 

a importu 12,62 mld EUR w stosunku do 9,30 mld EUR w roku 2009. 

W związku z tym nadwyżka w handlu zagranicznym produktami rolno- 

-spożywczymi zwiększyła się do 2,59 mld EUR, podczas gdy w 2009 r. wynosi-

ła 2,20 mld EUR (por. rys. 1).  

                                                           
 2  Por. Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy go-

spodarki opartej na wiedzy, red. T. Michalski, K. Piech, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawni-

cza, Warszawa 2008; J. Misala, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, 

Warszawa 2011. 
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Rys. 1.  Wartość obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w la-

tach 2009–2011 w mln EUR 

Źródło:  opracowanie na podstawie danych GUS. 

Po nieznacznym spadku udziału eksportu artykułów rolno-spożywczych 

w polskim eksporcie do 11,2% w 2010 r., nastąpił ich zdecydowany wzrost do 

14,7% w 2011 r. Z kolei odnośnie importu należy stwierdzić, iż pomimo wzro-

stu jego udziału do 8,3% to i tak wciąż pozostaje on niższy wobec roku 2009, 

w którym wyniósł 8,6% (tab. 1).  

Tabela 1 

Udział handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi w handlu zagranicznym 

towarami Polski w latach 2009–2011 w % 

 2009 2010 2011 

Eksport 11,7 11,2 11,2 

Import 8,6 8,1 8,3 

Źródło:  opracowanie na podstawie danych GUS. 

 

Według wstępnych szacunków w 2012 r. wartość eksportu produktów rol-

no-spożywczych do krajów UE–27 wyniosła ok. 13,3 mld EUR. Jednocześnie 

udział Wspólnoty w polskim imporcie tych produktów zmalał o niespełna 2 pkt 

proc. osiągając 68,1%. Z kolei udział UE–15 zmalał do 57%, a UE–12 do 

19,3% (rys. 2).  

Niemcy już od wielu lat stanowią największy rynek zbytu dla polskich 

produktów rolno-spożywczych. W 2010 r. eksport do tego kraju wyniósł 2,97 
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mld EUR i był o nieco ponad 16% większy niż w roku poprzednim, natomiast 

w 2012 r. wartość ta osiągnęła 3,8 mld EUR. 

 

Rys. 2.  Struktura eksportu produktów rolno-spożywczych w latach 2009–2012 w % 

Źródło:  opracowano na podstawie danych zawartych w opracowaniach A. Pachnickiego, Handel 

zagraniczny towarami rolno – spożywczymi, MRiRW (por. www.minrol.gov.pl).  

W 2012 r., w stosunku do lat poprzednich, nastąpił duży wzrost eksportu 

do krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Jego wartość wyniosła aż 2 mld 

EUR. Tak wysoki eksport do tej grupy krajów wynikał przede wszystkim z ros- 

nącego popytu na polskie produkty w Rosji. Ponadto jak stwierdza M. Teresz-

czuk
3
 „rosyjski sektor rolno-spożywczy nie zapewnia dostatecznej podaży żyw-

ności dla ponad 140 mln obywateli tego kraju, co stwarza szanse dla naszych 

eksporterów”. Ponieważ udział tego kraju w polskim eksporcie artykułami 

żywnościowymi jest znacznie wyższy, to czyni ten rynek porównywalnym pod 

względem znaczenia z dużymi odbiorcami unijnymi (tab. 2).  

                                                           
 3  M. Tereszczuk, Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wybranych 

krajów WNP, Biuletyn Informacyjny nr 12(234) 2010. 
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Tabela 2 

Eksport i import produktów rolno-spożywczych z najważniejszymi partnerami handlo-

wymi w latach 2009–2012 w mln EUR 

Wyszczególnienie: 2009 2010 2011 2012 

EKSPORT 

Francja 588,5 793,7 863,7 1036,3 

Niderlandy 690,8 750,3 858,3 957,6 

Niemcy 2628,0 2973,2 3457,4 3844,5 

Republika Czeska 781 843,3 1022,7 1092,7 

Wielka Brytania 797,5 923,4 1044,1 1255,6 

Włochy 676,6 762,1 781,1 867,5 

Rosja 561,5 752,1 805,3 1053,0 

IMPORT 

Dania 470,2 491,6 556,4 594,2 

Hiszpania 539,7 572,2 655,6 667,9 

Niderlandy 820,7 940,7 1079,5 1027,5 

Niemcy 2072,5 2313,2 2941,1 3015,1 

Włochy 410,2 479,4 528,6 545,9 

Norwegia 332,4 503,8 444,5 481,0 

Argentyna 493,9 456,9 547,3 686,4 

Źródło:  opracowano na podstawie danych zawartych w opracowaniach A. Pachnickiego, Handel 

zagraniczny towarami rolno – spożywczymi, MRiRW (por. www.minrol.gov.pl). 

W tej grupie krajów ważny rynek zbytu dla polskich produktów rolno- 

-spożywczych pełni również Ukraina, do której wartość eksportu wyniosła 

498,5 mln EUR, plasując kraj ten na drugim miejscu. Ułatwienie i polepszenie 

wymiany handlowej z tym krajem nastąpiło głównie dzięki przystąpieniu Ukra-

iny do WTO. Jednak rok 2010 rodził uzasadnione obawy związane z zawarciem 

Unii Celnej, która formalnie zaczęła istnieć w styczniu 2010 r., a praktycznie 

dopiero w lipcu br. za sprawą ratyfikacji Kodeksu Celnego przez Rosję, Ka-

zachstan i Białoruś. Pomimo utrudnień wynikających ze wzrostu ceł na niektóre 

produkty rolno-spożywcze, polscy producenci żywności zdołali nie tylko 

utrzymać wysoki poziom eksportu, ale także systematycznie zwiększać swój 

udział na tym rynku.  

Wyniki polskiego handlu zagranicznego należy uzupełnić o najważniejsze 

informacje pochodzące ze strony importu. We wszystkich analizowanych latach 

decydującym partnerem po stronie polskiego importu była Unia Europejska. 

Wartość importu z krajów UE–27 wzrosła z 6,49 mld EUR w 2009 r. do 

9,07 mld EUR w 2012 r. Wzrost przywozu omawianych towarów z tzw. „no-

wych” krajów UE wyniósł w 2012 r. 1,43 mld EUR i był o 407,2 mln EUR 
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wyższy niż w 2010 r. Natomiast z krajów „starej” Unii wyniósł 7,64 mld EUR 

(rys. 3).  

 

Rys. 3.  Struktura importu produktów rolno-spożywczych w latach 2009–2012 w % 

Źródło:  opracowano na podstawie danych zawartych w opracowaniach A. Pachnickiego, Handel 

zagraniczny towarami rolno-spożywczymi, MRiRW (por. www.minrol.gov.pl). 

Warto zauważyć, iż stosunkowo dużym importem, w porównaniu do wy-

ników eksportu, charakteryzowały się kraje Argentyna, Brazylia, Paragwaj oraz 

Urugwaj (MERCOSUR), których wartość stanowi 7,6% polskiego importu pro-

duktów rolno-spożywczych. Import z większości krajów należących do Unii 

Europejskiej w 2012 r. zwiększył się, osiągając ogółem wartość 13,33 mld 

EUR. Natomiast z grupy krajów należących do WNP wzrósł on o 159,8 mln 

EUR w stosunku do roku poprzedniego, skąd sprowadzono towary o wartości 

657,5 mln EUR (por. tab. 2). 

 

W 2011r. podobnie jak w latach wcześniejszych wiodącą rolę w polskim 

eksporcie produktów rolno-spożywczych pełnią wyroby zakwalifikowane do 

grupy gotowych produktów spożywczych. Ich wartość systematycznie wrasta 
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od 5269 mln EUR w 2009 r. do 7051 mln EUR w 2011 r. Wśród tych produk-

tów najwyższą wartością eksportu charakteryzował się tytoń osiągając 

w 2011 r. wartość 1298 mln EUR, zwiększając wywóz o nieco ponad 232 mln 

EUR wobec roku 2009. Natomiast największą nadwyżkę wykazało kakao i jego 

przetwory, których eksport w 2011 r. wzrósł o ponad 137 mln EUR, wobec ro-

ku poprzedniego. Produkty pochodzenia zwierzęcego od 2009 roku stanowią 

ponad 31% wywozu artykułów rolno-spożywczych. Ich wartość eksportu 

w 2011 r. wzrosła o 668 mln EUR w stosunku do roku ubiegłego. Wzrost ten 

wynikał z rosnącego popytu na polskie produkty u naszych większych partne-

rów handlowych, głównie krajów Unii Europejskiej. Zwiększył się eksport 

większości grup produktów zwierzęcych, w tym najbardziej mięsa i przetwo-

rów, produktów mleczarskich oraz ryb i „owoców morza”, zmalał jedynie eks-

port żywych zwierząt. Dynamika wzrostu eksportu produktów pochodzenia ro-

ślinnego była dwukrotnie niższa niż zwierzęcych (por. rys. 4).  

 

Rys. 4.  Struktura towarowa polskiego eksportu artykułów rolno – spożywczych w la-

tach 2009–2011 w % 

Źródło:  opracowanie na podstawie danych zawartych w: Polska 2009. Raport o stanie handlu 

zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 41, Polska 2010. Raport 

o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 47, Polska 

2011. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, 

s. 49, Polska 2012. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, 

Warszawa 2012, s. 49.  



306 Europa Regionum XVI (2013) 

 

Odnośnie do struktury towarowej polskiego importu stwierdza się, że po-

dobnie jak w przypadku eksportu, gotowe produkty spożywcze stanowią naj-

większą część całkowitego przywozu artykułów rolno-spożywczych do naszego 

kraju. W 2011 r. wartość przywozu tych produktów wyniosła 5056 mln EUR 

i była o 517 mln EUR wyższa niż w roku ubiegłym. Dla tych produktów naj-

większą nadwyżkę wygenerowano w grupie „cukry i wyroby cukiernicze”, uzy-

skując w 2011 r. wartość 421 mln EUR, wobec zaledwie 290 mln EUR w roku 

poprzednim. Natomiast zdecydowanie największy przywóz charakterystyczny 

jest dla „gotowej paszy dla zwierząt”, która w 2011 r. osiągnęła 1107 mln EUR. 

Produkty pochodzenia zwierzęcego, to grupa wyrobów, których choć udział 

w imporcie artykułów rolno-spożywczych zmalał, to ich wartość wyrażana w 

mln EUR wzrosła. Wzrost ten był jednak nieznaczny wynosząc 320 mln EUR. 

Z kolei w przypadku produktów pochodzenia roślinnego obserwuje się wzrost 

importu o 605 mln EUR, uzyskując wartość 3519 mln EUR w roku 2011, czyli 

nieznacznie większą od wyrobów zwierzęcych (rys. 5).  

 

Rys. 5.  Struktura towarowa polskiego importu artykułów rolno-spożywczych w latach 

2009–2011 w % 

Źródło:  opracowanie na podstawie danych zawartych w: Polska 2009, s. 41, Polska 2010, s. 47, 

Polska 2011, s. 49, Polska 2012, s. 49.  
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Prezentowane wyniki badań są częścią projektu pt. Czynniki determinują-

ce kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przetwórstwa żyw-

nościowego Wielkopolski na rynku międzynarodowym, realizowanego przez 

zespół badawczy z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej  

w latach 2011–2012 ze środków finansowych przeznaczonych dla młodej kadry 

naukowej. Dobór zbiorowości do badań miał charakter celowo-warstwowy. Za-

kres podmiotowy objął grupę 29 małych i średnich przedsiębiorstw przetwór-

stwa żywnościowego z województwa wielkopolskiego. Zasięg terytorialny 

obejmował 7 powiatów, w tym 5 powiatów ziemskich i 2 grodzkie. Przyjmując 

klasyfikację firm według wielkości zatrudnienia można stwierdzić, że w ich 

strukturze dominowały średnie przedsiębiorstwa – 18 firm, natomiast udział 

małych firm to 11 przedsiębiorstw.  

 

Determinantą kluczową, by móc określić konkurencyjność branży, są jej 

przedsiębiorstwa. One bowiem, obierając określoną strategię konkurencji 

w efekcie dążą do uzyskania przewagi konkurencyjnej. A strategia konkurencji 

powszechnie rozumiana jest jako pewien sposób zachowania się przedsię-

biorstw, zwłaszcza wobec swoich konkurentów. Co więcej, strategia określa 

działania przedsiębiorstwa, które ono podejmuje bądź powinno podjąć, aby 

osiągnąć cele i w ten sposób wypełnić swoją misję
4
. Michael E. Porter określa 

ją jako kombinacje celów, do których firma zmierza, i środków, za pomocą któ-

rych stara się do nich dojść
5
. Różne modele i koncepcje konkurencji, rozwijają 

zazwyczaj tylko niektóre z aspektów strategii konkurencji – zajmują się bądź 

                                                           
 pod kierownictwem dr. Małgorzaty Gajowiak, w skład którego wchodziła również mgr inż. 

Andżelika Libertowska 

 4  J. Kałkowska, E. Pawłowski, J. Trzcielińska, S. Trzcieliński, H. Włodarkiewicz-Klimek, 

Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki 

Poznańskiej, Poznań 2010, s. 13. 

 5  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, War-

szawa 1998, s. 14. 
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analizą rodzaju przewagi oraz sposobu jej uzyskania, bądź analizą sposobu 

konkurowania i pozycji konkurencyjnej
6
. Dlatego ważnym w kwestionariuszu 

okazało się być następujące pytanie: Jakie ogólne strategie konkurencyjne sto-

suje Państwa firma na rynku zagranicznym? Małe i średnie przedsiębiorstwa 

biorące udział w badaniu w zdecydowanej większości odpowiedziały, że jest to 

strategia niskich kosztów – ok. 83% odpowiedzi respondentów. Następnie, 

z 38% ilością wskazań, są to strategie takie jak: zróżnicowania wyrobu i jego 

sprzedaży oraz koncentracji (na wyrobie lub segmencie konsumentów).  

Z kolei zainteresowanie przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw przez 

teoretyków, praktyków i strategów świadczy o tym, że jest ona „podstawą pro-

cesu trwałego tworzenia i zawłaszczania wartości w większym stopniu niż to 

udaje się konkurentom”
7
. Dlatego zgodzić się należy z tezą, że konkurencja jest 

zjawiskiem wszechobecnym, zatem konkurowanie jest koniecznością, która 

sprowadza się do budowania i ochrony przewag konkurencyjnych
8
. Przewaga 

konkurencyjna zatem jest jednym z podstawowych pojęć związanych z konku-

rowaniem przedsiębiorstw. Natomiast samo zainteresowanie zagadnieniem 

przewagi konkurencyjnej wynika paradoksalnie z tego, iż w warunkach global-

nej konkurencji jest ona coraz trudniejsza do osiągnięcia
9
. Przewaga konkuren-

cyjna to „konfiguracja składników potencjału konkurencyjności umożliwiają-

cych generowanie bardziej skutecznych w porównaniu z innymi przedsiębior-

stwami, instrumentów konkurowania”
10

.  

Zatem w celu zbadania istotności stanu zasobów i umiejętności ankieto-

wanych firm w stosunku do potrzeb budowania przez nie trwałej przewagi kon-

kurencyjnej na rynku zagranicznym, w kwestionariuszu zawarto najważniejsze, 

zdaniem badaczy zasoby, jakie można napotkać w omawianym procesie. Od-

powiedzi udzielano w 5-stopniowej skali porządkowej, gdzie 1 oznacza brak 

zasobu/umiejętności, a 5 – poziom idealny. Rozkład odpowiedzi przedstawicieli 

                                                           
 6  M. Romanowska, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004, 

s. 202. 

 7  E. Skawińska, Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 2011, s. 57. 

 8  B. Godziszewski, Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, w: Zarządza-

nie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2006, s. 10. 

 9  M. Koczerga, Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Nowocze-

sne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 

2008, s. 90. 

 10  M.J. Stankiewicz, Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka 

Narodowa” 2000, nr 7/8, s. 103. 
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przedsiębiorstw na poszczególne stwierdzenia opisano ich średnią arytmetyczną 

( ), dominantą (d) oraz medianą (me).  

Tabela 3 

Ocena zasobów przedsiębiorstw kształtujących przewagę konkurencyjną 

Stan zasobów i umiejętności x  d me 

Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie pracowników (kapitał 

ludzki) 

4,48 5 5 

Jakość maszyn, urządzeń produkcyjnych i środków transportu 4,21 5 4 

Badania i Rozwój (B & R) 3,10 3 4 

Współpraca w sieci 2,31 1 3 

System zarządzania jakością (ISO 9000, TQM, GMP,…) 3,52 3 4 

Stan finansowy przedsiębiorstwa 4,14 5 4 

Stan wiedzy o: 

rynkach 

konkurentach 

konsumentach 

 

4,28 

4,17 

4,24 

 

4 

4 

4 

 

4 

4 

4 

Stan logistyki 3,76 5 4 

Sposoby powiązań z dostawcami 4,00 5 4 

Sposoby powiązań z odbiorcami 3,97 3 4 

Patenty, licencje 2,83 3 3 

Wartości typu zaufanie, lojalność, wiarygodność (kapitał społeczny) 

w stosunku do partnerów biznesowych 

4,28 4 4 

Know-how (doświadczenie, wiedza, proces produkcyjny) 3,93 4 4 

Kontakty zagraniczne 3,93 4 4 

Sposoby oddziaływania na konsumenta zagranicznego 3,52 3 3 

Wizerunek firmy 4,24 4 4 

Inne (np. wspomaganie komputerowe) (jakie?)  3,33 3 3 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.  

I tak, spośród zestawu zasobów (umiejętności) stanowiących potencjał 

konkurencyjny firm, respondenci najbardziej docenili: 

- kapitał ludzki (me = 5, d = 5, x  = 4,48 ); 

- jakość środków trwałych (me = 4, d = 5, x  = 4,21); 

- stan finansów przedsiębiorstwa (me = 4, d = 5, x  = 4,14); 

Czynniki te uznać więc można za zbiór determinant, które umożliwiają 

kreowanie przewagi konkurencyjnej firm sektora MSP z branży przetwórstwa 

żywnościowego. Istotne jest, że wciąż niedocenianym przez przedsiębiorstwa 

zasobem staje się współpraca w sieci. Została ona oceniona jako najsłabiej 

wpływająca na budowanie przewagi konkurencyjnej.  



310 Europa Regionum XVI (2013) 

 

 

Współpraca w sieci, jak wiadomo, może przybierać formę kontaktów for-

malnych lub nieformalnych. Mówiąc o pierwszym rodzaju, chodzi o relacje bu-

dowane na podstawie aktów prawnych oraz umów zawieranych na drodze ofi-

cjalnych porozumień. Instytucje formalne redukują niepewność, tworzą bezpie-

czeństwo, zmniejszają koszty transakcyjne, a także stymulują działania przed-

siębiorcze
11

. Z kolei kontakty lub związki nieformalne w szerszym znaczeniu 

rozumiane są jako kapitał społeczny, włącznie z kapitałem ludzkim
12

. To bo-

wiem właśnie kapitał społeczny jest głównym trzonem przy tworzeniu, a póź-

niej trwaniu w sieciach współpracy.  

Uczestnictwo w sieciach formalnych zadeklarowało 34% badanych przed-

siębiorstw, natomiast współpracę nieformalną już 52%. Jasno z tego wynika, że 

ankietowane przedsiębiorstwa częściej nawiązują relacje nieformalne, od tych 

oficjalnych umów i kontraktów. Zatem w tabeli 4 przedstawiono znaczenie za-

równo współpracy formalnej, jak i nieformalnej, uwzględniając przy tym 

uczestników sieci, jak chociażby klienci, konkurenci czy dostawcy. Oceny 

udzielano w skali 5-stopniowej, gdzie 1 to brak współpracy, a 5 – silna współ-

praca. Rozkład odpowiedzi opisano ich średnią arytmetyczną x , dominantą 

d, medianą me, kwartylami pierwszym i trzecim – q1, q3 oraz rozstępem kwarty-

lowym q3–q1.  

Ogólna ocena więzi nieformalnych jest zdecydowanie wyższa, co oznacza, 

że te właśnie relacje są ważniejsze w procesie umiędzynarodowienia. W przy-

padku obu relacji najwyżej ocenione zostały kontakty z klientami, dostawcami 

i konkurentami, czyli z podmiotami związanymi z bieżącą działalnością przed-

siębiorstw (tab. 4).  

                                                           
 11  R. Piasecki, Znaczenie rozwiązań instytucjonalnych dla rozwoju gospodarczego krajów 

słabiej i średnio rozwiniętych, w: Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne 

i praktyczne, red. S. Rudolf, WSEiA, Kielce 2005.  

 12  J.S. Coleman, Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.  
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Tabela 4 

Znaczenie współpracy formalnej i nieformalnej w procesie umiędzynarodowienia dzia-

łalności gospodarczej 

Współpraca formalna 

Wyszcze-

gólnienie 
Klienci 

Do-

stawcy 

Konku-

renci 

Organi-

zacje 

branżowe 

Instytu-

cje  

B & R 

Agencje 

analizy 

rynku 

Samo-

rządy te-

rytorialne 

Uczel-

nie 

wyższe 

me 4 4 3 3 2 3 2 2 

d 4 4 4 3 2 1,3 1 1 

q1 3 3 2 2 2 1 1 1 

q3 5 5 4 4 3 3 3 3 

q3–q1 2 2 2 2 1 2 2 2 

x  
3,72 3,69 2,93 2,79 2,48 2,55 2,41 2,03 

Współpraca nieformalna 

me 5 5 4 3 3 2 3 1 

d 5 5 5 3 1 1 1 1 

q1 4 4 2 2 1 1 1 1 

q3 5 5 5 4 4 3 4 3 

q3–q1 1 1 3 2 3 2 3 2 

x  
4,48 4,45 3,66 3,31 2,72 2,45 2,66 2,10 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Otwarcie rynku, jakie nastąpiło po przystąpieniu Polski do Unii Europej-

skiej oznaczało nie tylko możliwość zwiększenia eksportu dla polskich produk-

tów rolno-spożywczych, ale równocześnie wzrost przywozu na krajowy rynek 

artykułów tej grupy. Wyniki polskiego handlu międzynarodowego wyrażane 

w mln EUR, w tym szczególnie eksportu w analizowanym okresie systema-

tycznie wzrastały. Ogólnie stwierdzić można, iż zarówno po stronie eksportu 

jak i importu to kraje należące do Unii Europejskiej, w tym szczególnie Niem-

cy, są wiodącymi partnerami handlowymi Polski. W całym analizowanym okre-

sie gotowe wyroby spożywcze odgrywały wiodącą rolę zarówno w wywozie 

z Polski, jak i przywozie do Polski.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa są wciąż istotnymi elementami gospodar-

ki, której stan w znacznym stopniu zależy właśnie od ich kondycji. Zdobywa-

nie, a później utrzymywanie przewag konkurencyjnych jest efektem szeroko ro-

zumianej konkurencyjności. Obecne występujące szybkie zmiany na rynkach 

powodują, że przedsiębiorcy są mniej skłonni do planowania w dłuższej per-

spektywie. Dlatego też firmy tego typu nie zawsze funkcjonują w oparciu 
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o przemyślaną strategię rozwoju
13

. Co więcej małe i średnie firmy, chcąc prze-

trwać lub odnieść sukces na rynkach, w tym również międzynarodowych, mu-

szą być konkurencyjne. 

W wyniku konfrontacji zaprezentowanych rozważań nasuwa się kilka na-

stępujących wniosków. Przede wszystkim warto podkreślić, że zinternacjonali-

zowane MSP z Wielkopolski w zdecydowanej większości swoją przewagę nad 

konkurentami upatrują w strategii niskich kosztów. Natomiast wśród zasobów 

pozwalających na budowę trwałej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 

sektora żywnościowego z Wielkopolski najwyżej ocenili kapitał ludzki (rozu-

miany jako doświadczenie i umiejętności swoich pracowników). Istotne jest, że 

wciąż niedocenianym przez przedsiębiorstwa zasobem staje się współpraca 

w sieci. Została ona oceniona jako najsłabiej wpływająca na budowanie prze-

wagi konkurencyjnej. Jest niepokojące z punktu widzenia dotychczasowych 

ustaleń teoretycznych, które wskazują na to, że współpraca w sieciach bizneso-

wych otwiera wiele możliwości ekspansji na rynki zagraniczne. Charaktery-

styczną cechą tej współpracy jest, oprócz współzależności oraz równoczesnego 

braku wyraźnych granic i struktury, przede wszystkim długoterminowość
14
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Increasing competition in foreign markets, and higher customer expectations are 

forcing entrepreneurs need to adapt constantly to changing conditions. Often this is 

accompanied by the internationalization of companies, which first step is made in the 

sphere of trade. The article contains the results of empirical research conducted in 

2010–2011 in the region of Wielkopolska. The aim of this study is to identify the 

determinants of international competitiveness at the level of the industry. In pursuing 

were used secondary sources – theoretical implications are based on studies of the 

literature, and their verification was done on the basis of surveys.  

Translated by Agata Budzyńska 

 



 

 

1

Wiodącą funkcją obszarów wiejskich pozostaje nadal rolnictwo, które za-

razem jest głównym dysponentem środowiska naturalnego, przy czym jest ono 

powiązane z wieloma gałęziami je obsługującymi. Z tego też powodu zmiana 

charakteru działalności z rolniczej na nierolniczą jest niezwykle trudna i wiąże 

się także ze zmianami w całym otoczeniu rolnictwa. Trudno tu mówić o zmia-

nach gwałtownych, a raczej o łagodnym przebranżowieniu, gdyż zbyt nagła 

i radykalna zmiana mogłaby spowodować upadek wielu branż przemysłu np. 

produkcji nawozów sztucznych, mieszanek paszowych, urządzeń rolniczych, 

pestycydów
2
. Zmiany te jednak są niezbędne i nieuniknione. Nadprodukcja 

żywności powoduje spadek cen i brak zbytu, a to z kolei wiąże się ze złą sytu-

acją ekonomiczną ludności wiejskiej. Krakowiak-Bal
3
 zwraca uwagę, że z tego 

powodu zasadne jest szukanie innych rozwiązań. Wieś jest nie tylko miejscem 

pracy i życia. Tereny wiejskie mogą stać się dobrym miejscem dla przyszłych 

                                                           
 1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt badaw-

czy nr N N305 398638. 

 2  H. Manteuffel Szoege, Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Euro-

pejskiej, SGGW, Warszawa 2007, s. 487. 

 3  A. Krakowiak-Bal, Pozarolnicza działalność gospodarcza polskich gospodarstwach rolni-

czych na tle gospodarstw z krajów UE, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2009/5/, 

Kraków 2009, s. 209–217. 
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inwestycji przemysłowych, usługowych czy też mieszkaniowych. Dobrze za-

chowane środowisko naturalne i zasoby mogą stać się atrakcją przyciągającą tu-

rystów. Dlatego też istnieje możliwość rozwijania agroturystyki, czy turystyki, 

jako źródeł dodatkowego zarobku na tych terenach. Z wielu punktów widzenia 

rolnictwo powinno być samowystarczalne. Funkcje pozaprodukcyjne rolnictwa 

albo ściśle wynikają z rolniczej aktywności, albo są ich skutkiem ubocznym. 

Z podejściem takim nierozerwalnie łączy się koncepcja zrównoważonego roz-

woju. Od konferencji w Rio (1992 r.) przyjęło się, że rozwój zrównoważony 

(trwały) ma nie tylko znaczenie ekologiczne, ale również produkcyjne, ekono-

miczne i społeczne. W tym kontekście szczególną rolę odgrywa problem mo-

dernizacji obszarów wiejskich i rolnictwa, który nie jest problemem nowym 

i jak do tej pory ukazało się szereg publikacji, poruszających kwestie strategii 

rozwoju
4
. Dla Wosia

5
 najważniejszymi aspektami transformacji sektora rolnego 

są: tzw. polaryzacja dwubiegunowa (postęp i unowocześnienie rolnictwa opiera 

się na zmianach w strukturze agrarnej gospodarstw), ewolucja naturalna (siłą 

napędową rozwoju rolnictwa jest wewnętrzny mechanizm zmian strukturalnych 

gospodarstw na skutek przemian pokoleniowych) oraz strategia zmian kontro-

lowanych (skuteczna modernizacja obszarów wiejskich możliwa jest przy ak-

tywnym wsparciu ze strony państwa gospodarstw rolnych). Biorąc pod uwagę 

zmiany, zachodzące na obszarach wiejskich, można skonstatować, że rolnictwo 

jest nadal ważną ich funkcją i angażuje znaczne zasoby ludności wiejskiej, to 

jednak nie można już stawiać znaku równości pomiędzy rozwojem wsi i rolnic-

twa. Zdaniem Kapusty
6
 drogi rozwoju wsi i rolnictwa coraz bardziej się rozcho-

dzą. Wieś zatraca swój rolniczy charakter, ale i rolnictwo daleko wykracza poza 

tradycyjny, anarchiczny układ wiejski, jaki stanowił o jego rozwoju przez stule-

cia. 

Jednym z aspektów działań kierowanych na wieś jest aktywizacja zawo-

dowa grup szczególnie narażonych na bezrobocie na terenach wiejskich: mło-

dzieży, kobiet, niepełnosprawnych, osób starszych itd. Zdaniem Niewęgłow-

                                                           
 4  T. Hunek, J. Rowiński, Sektor rolny Polski w procesie integracji z Unią Europejską, w: Dy-

lematy polityki rolnej. Integracja polskiej wsi i rolnictwa z UE: Cz. VI., FAPA, Warszawa 2000, 

s. 209–264. 

 5  A. Woś, Strategie transformacji rolnictwa. Zasięg realnych wyborów, „Gospodarka Naro-

dowa” 1999, nr 9, s. 1–3. 

 6  F. Kapusta, Zmienność miejsca i roli gospodarstw indywidualnych w rolnictwie polskim, 

w: Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, red. J.P. Kluczek, Prace Wydziału Nauk Przy-

rodniczych, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, seria B, nr 57, Bydgoszcz 2005, s. 261. 
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skiej
7
, aby aktywizować wzrost wydajności i poprawę wykorzystania czynni-

ków produkcyjnych, należy wprowadzać nowe technologie do gospodarstw, 

dywersyfikować działalność, wprowadzać uprawy nieżywnościowe oraz ener-

getycznych. Nacisk winien być kładziony na promocję systemów zarządzania 

środowiskowego. Tego typu zmiany mają na celu zwiększenie efektywności 

ekonomicznej gospodarstw rolnych. Wiele uwagi poświęca się także rozwojowi 

pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Stąd też celem 

artykułu jest wskazanie kierunków, w jakich rozwijają się gospodarstwa rolne 

na obszarach chronionych na przykładzie makroregionu północno-zachodniego 

Polski.  

Badania przeprowadzono na obszarze trzech województw makroregionu 

północno-zachodniego w latach 2010–2012, przy czym badaniem zostali objęci 

rolnicy i ich rodziny, zamieszkujący obszary wiejskie, których gospodarstwo 

nie przekracza 300 ha. Przedmiotem badań były osoby pracujące w sektorze 

rolnym, zaliczane do grupy tzw. semi-subsistence. Zaliczani są tutaj rolnicy, 

którzy po otrzymaniu bezpośredniego wsparcia i dokonaniu niezbędnych inwe-

stycji są w stanie konkurować na rynku. W grupie tej znalazła się także część 

właścicieli gospodarstw socjalnych. Ogółem badaniem objęto 451 właścicieli 

gospodarstw rolnych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomor-

skiego, lubuskiego i warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na duży udział terenów 

o wysokich walorach przyrodniczych na badanym obszarze, a także duże zna-

czenie czynnika środowiskowego w zagospodarowaniu przestrzeni, a tym sa-

mym i gospodarki ziemią, badaniem objęto gospodarstwa rolne położone na te-

renach objętych następującymi formami ochrony przyrody: park narodowy wraz 

z otuliną (Woliński Park Narodowy) – gmina Wolin w województwie zachod-

niopomorskim; park krajobrazowy wraz z otuliną (Mazurski Park Krajobrazo-

wy) – gmina Ruciane-Nida w województwie warmińsko-mazurskim; obszar 

Natura 2000 – gmina Stepnica w województwie zachodniopomorskim i okolice 

rezerwatu Torfowisko Osowiec w gminie Dobiegniew, w województwie lubu-

skim. 

                                                           
 7  G. Niewęgłowska, Program rolnośrodowiskowy dla polskiego rolnictwa i szanse jego reali-

zacji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 2–3, Warszawa 2001, s. 28–39. 
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Charakteryzując respondentów i ich gospodarstwa rolne ważną cechą jest 

struktura obszarowa gospodarstw na badanym obszarze. Według danych GUS 

na 30 czerwca 2010 r. Powszechnego Spisu Rolnego liczba gospodarstw rol-

nych ogółem wyniosła 2278 tys. W porównaniu do Powszechnego Spisu Rol-

nego z 2002 r. ich liczba zmniejszyła się o 656 tys., tj. o 22,4%. W odniesieniu 

do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą zauważono mniejszy spadek 

ich liczby – z 2172 tys. w 2002 r. do 1891 tys. w 2010 r., czyli o 281 tys. 

(o 12,9%). Zaznacza się jednak korzystna tendencja zmniejszania się liczby go-

spodarstw rolnych na korzyść wzrostu ich średniej powierzchni ze względu na 

otrzymywane dotacje do rolnictwa. Na 10 hektarach obecnie gospodarstwo nie 

utrzyma się, jednakże dotacja stanowi w wielu przypadkach poważny dodatek 

do renty. Makroregion północno-zachodni należy do regionów charakteryzują-

cych się największą średnią powierzchnią gospodarstwa rolnego (w 2010 r. 

średnia w Polsce wynosiła 10,51 ha). Przeprowadzone badania potwierdziły tą 

tezę. Pośród losowo dobranych gospodarstw ponad połowa miała powierzchnię 

pow. 26 ha, a blisko jedna dziesiąta poddanych badaniu gospodarstw rolnych 

posiadała obszar pow. 50 ha (rys.1). Porównując udział procentowy gospo-

darstw w poszczególnych klasach obszarowych, to spośród trzech badanych 

województw wyróżniało się województwo lubuskie, w którym stwierdzono za-

równo najmniejszy udział gospodarstw o powierzchni do 5 ha, jak i największy 

udział gospodarstw powyżej 50 ha.  
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Rys. 1.  Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na badanym obszarze 

Źródło:  badania własne. 

Tym niemniej średnia powierzchnia gospodarstw w badanych wojewódz-

twach nie różniła się statystycznie (Test Kruskala-Wallisa: H (2, N = 451) = 3,7 

p =,1576), chociaż w badanej próbie gospodarstw największą średnią po-

wierzchnię zanotowano w województwie lubuskim (rys. 2). Natomiast analizu-

jąc powierzchnię gospodarstw z podziałem na gminy uzyskano statystycznie 

istotne różnice w średniej powierzchni (Test Kruskala-Wallisa: H (3, N = 451) 

= 21,8 p = ,0001), największą średnią powierzchnię gospodarstw uzyskano 

w gminie Dobiegniew (rys. 3). W odniesieniu do położenia gospodarstwa w da-

nym obszarze chronionym nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic ze 

względu na powierzchnię gospodarstwa.  
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Rys. 2.  Przedziały ufności dla średniej powierzchni gospodarstwa w badanych woje-

wództwach 

Źródło:  badania własne. 

 

Rys. 3.  Przedziały ufności dla średniej powierzchni gospodarstwa w badanych gminach 

Źródło:  badania własne. 

Ziemia jest jednym z najważniejszych czynników produkcji w rolnictwie. 

W swym wyrazie ekonomicznym wypełnia funkcję taką jak kapitał – posiadanie 

jej powinno być źródłem dochodu, a najważniejszymi elementami określający-

mi jej rolę w wytwarzaniu są: zasoby ziemi, jakość zasobów ziemi oraz relacja 

ziemi do kapitału i pracy. W toku badań podjęto próbę określenia, jak po-

wierzchnia gospodarstwa jest powiązana z innymi cechami przyjętymi do bada-

nia. I tak, z przebadanych cech przy pomocy testu niezależności χ
2
 okazało się, 

że powierzchnia gospodarstwa rolnego była zależna m.in. od następujących 

cech:  

- wiek (test niezależności χ
2
 = 21,3 p < 0,05), 
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- wykształcenie (test niezależności χ
2
 = 22,6 p < 0,05), 

- sytuacja materialna rodziny (test niezależności χ
2
 = 18,3 p < 0,05), 

- rolnictwo jako jedyne źródło utrzymania (test niezależności χ
2
 = 36,1 p < 

0,05), 

- liczba lat samodzielnego kierowania gospodarstwem rolnym (test niezależ-

ności χ
2
 = 10,8 p < 0,05), 

- powiązanie z rynkiem (test niezależności χ
2
 = 98,0 p < 0,05), 

- planowana skala produkcji (test niezależności χ
2
 = 14,7 p < 0,05), 

- wykorzystanie potencjału w gospodarstwie (test niezależności χ
2
 = 21,5 p < 

0,05). 

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowili respondenci, którzy mieli 

powierzchnię gospodarstwa w granicach od 26 do 50 ha (oznaczeni na rys. 4 

symbolem – 3). Najmniej liczna była grupa respondentów, którzy mieli po-

wierzchnię gospodarstwa powyżej 50 ha (oznaczeni na rys. 4 symbolem – 4). 

Z kształtu rozkładu wieku w wyróżnionych grupach powierzchni gospodarstw 

można zauważyć, że w grupach gospodarstw o najmniejszej powierzchni 

i o największej powierzchni najliczniej reprezentowany był wiek respondentów, 

który zawierał się w przedziale od 35 do 44 lat. Natomiast w pozostałych gru-

pach obszarowych najczęściej wiek respondentów zawierał się w przedziale od 

45 do 54 lat. Respondenci z gospodarstw o największej powierzchni mieli do-

minantę wykształcenia przypadającą na wykształcenie średnie, natomiast w po-

zostałych grupach powierzchniowych gospodarstw ta dominanta przypada na 

niższe wykształcenie. Należy zauważyć, że jedynie w najmniejszej obszarowo 

grupie gospodarstw mniej niż 50% respondentów utrzymywało się jedynie 

z rolnictwa. Rozkład lat prowadzenia gospodarstwa dla gospodarstw o naj-

mniejszej powierzchni i o największej powierzchni jest podobny i zarazem zbli-

żony do linii prostej. Natomiast dla pozostałych grup powierzchniowych przy-

pomina on odwróconą literę L, gdzie najliczniej reprezentowany czas zarządza-

nia przypadł na klasę powyżej 15 lat. Gospodarstwa rolne o powierzchni od 

26 do 50 ha w największym stopniu produkowały na rynek, podobnie jak go-

spodarstwa największe powierzchniowo. Ponad 50% respondentów z grupy go-

spodarstw o największej powierzchni zadeklarowało, że zamierza w przyszłości 

zwiększyć produkcję. Także te gospodarstwa rolne w największym stopniu wy-

korzystywały swój potencjał. 
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Rys. 4.  Wykresy interakcji między badanymi cechami a powierzchnią gospodarstwa 

(oznaczenia: (1) 1–5, (2) 6–25, (3) 26–50, (4) > 50) 

Źródło:  badania własne. 

Niezależnym od powierzchni gospodarstwa okazały się m.in.: skłonność 

respondentów do ryzyka, planowanie bądź nie nowego przedsięwzięcie zarob-

kowego, sposób zachowania się w przypadku pojawienia się nowych możliwo-

ści uzyskiwania dochodu, uzyskanie w okresie ostatnich sześciu lat wsparcia na 

inne cele niż inwestycje w gospodarstwie, częstość korzystania z kredytu inwe-

stycyjnego w ciągu ostatnich sześciu lat oraz pogląd, czy prowadzona działal-

ność gospodarcza wpływa negatywnie na jakość środowiska przyrodniczego.  

 

Badając przyszłe zamierzenia zawodowe respondentów pod kątem możli-

wości podjęcia dodatkowej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz kie-

runki rozwoju gospodarstw rolnych sprawdzono, w jaki sposób właściciele go-

spodarstw rolnych oceniali własną skłonność do podejmowania ryzyka. Uzy-

skane wyniki badań wskazują, że ponad połowa respondentów charakteryzowa-

ła się dosyć niską skłonnością do podejmowania ryzyka (rys. 5). Spośród bada-

nych osób jedna piąta była skłonna rozpocząć nowe przedsięwzięcie o charakte-

rze pozarolniczym i posiadali w tym zakresie plany. Przeprowadzony test nieza-

leżności χ
2
 potwierdził, że ww. cechy są zależne od siebie (test niezależności χ

2
 

= 65,0 p < 0,05). W grupie osób planujących przedsięwzięcie o charakterze po-
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zarolniczym osoby o niskiej skłonności do podejmowania ryzyka stanowili 

mniejszość. 

 

 

Rys.5.  Zależność pomiędzy skłonnością respondentów do ryzyka a planowanym pod-

jęciem działalności pozarolniczej 

Źródło:  badania własne. 

W przekroju gmin badani rolnicy deklarowali statystycznie podobną 

skłonność do ryzyka (test niezależności χ
2
 = 15,3 p > 0,05), podobnie w prze-

kroju województw (test niezależności χ
2
 = 9 p > 0,05). Różnice statycznie istot-

ne wystąpiły w odniesieniu do położenia gospodarstwa w obszarze chronionym 

(test niezależności χ
2
 = 46,5 p < 0,05). Z terenu Natura 2000 był największy 



 Monika Mejszelis: Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych… 325 

 

procent respondentów, którzy mieli najmniejszą skłonność do ponoszenia ryzy-

ka, respondenci z parku krajobrazowego w większości byli skłonni do ryzyka 

(rys. 6). 

 

Rys. 6.  Wykresy interakcji położenia gospodarstwa w obszarze chronionym z plano-

wanym sposobem zbycia gospodarstwa w przyszłości (unikanie ryzyka (–1), 

opór przed dodatkowym ryzykiem (0), akceptacja niskiego ryzyka (1), brak 

obaw przed podejmowaniem wysokiego ryzyka (2) 

Źródło:  badania własne. 

Odnotowano zależność taką, że im wyższa była skłonność respondentów 

do ponoszenia ryzyka, to tym niższy był średni wiek respondentów. Istotne sta-

tystycznie różnice między średnimi zanotowano jedynie pomiędzy responden-

tami z najwyższą skłonnością do ponoszenia ryzyka a respondentami z niższą 

skłonnością do ponoszenia ryzyka (Test Kruskala-Wallisa: H (3, N =4 51) = 20, 

p < 0,05). 

W odniesieniu do planów respondentów, co do możliwości podjęcia do-

datkowej działalności gospodarczej, zarówno w przekroju gmin, jak i woje-

wództw należało odrzucić hipotezę o niezależności badanych cech (dla woje-

wództw: test niezależności χ
2
 = 17,2 p < 0,05; dla gmin: test niezależności χ

2
 = 

21,8 p < 0,05). W województwie warmińsko-mazurskim zanotowano najwięk-

szą frakcję rolników skłonnych do rozpoczęcia nowego przedsięwzięcia. Naj-

mniej skłonni do podjęcia działalności pozarolniczej byli rolnicy z wojewódz-

twa lubuskiego. W odniesieniu do położenia gospodarstwa w obszarze chronio-

nym należy zauważyć, że najmniej osób planujących nowe przedsięwzięcie by-

ło w obszarze Natura 2000, natomiast w parku krajobrazowym była mniej wię-
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cej podobna liczba osób na tak, jak i na nie (test niezależności χ
2
 = 31,9 p < 

0,05).  

Najwięcej, bo w ponad połowie przypadków (55%) motywem ewentual-

nego rozpoczęcia dodatkowej działalności gospodarczej była chęć poprawienia 

sytuacji materialnej. W kolejności najczęściej respondenci, jako motyw podję-

cia dodatkowej działalności wskazywali nadarzające się okazje rynkowe 

(15,5%) oraz dużą konkurencję w dotychczasowej działalności. Co ciekawe 

motywy takie, jak nabycie nowych umiejętności, czy fakt zamieszkania w na te-

renach o wysokich walorach przyrodniczych wskazywały nieliczne osoby, a na 

chęć samorealizacji, bądź możliwość uzyskania pomocy ze strony państwa nie 

wskazał nikt z respondentów.  

Analizując rodzaj planowanej przez respondentów działalności gospodar-

czej, to zdecydowanie najczęściej rolnicy wskazywali właśnie na działalność 

w dziedzinie agroturystyki. Wskazała na nią więcej niż połowa rolników, którzy 

planowali pozarolniczą działalność, przy czym stanowili oni ok. 13% wszyst-

kich respondentów. Handel i usługi wskazało łącznie ok. 6% ogółu responden-

tów. W pozostałych przypadkach, jak np. transport, przetwórstwo spożywcze, 

rolnictwo ekologiczne, gastronomia czy doradztwo odpowiedzi dotyczyły nie 

więcej niż 2% przypadków.  

Z wyników tabeli 1 można zauważyć, że najwyższą wartość współczynni-

ka korelacji Spearmana zaobserwowano między cechami gastronomia a prze-

twórstwo spożywcze. Oznacza to, że ci respondenci, którzy planowali nowe 

przedsięwzięcia zarobkowe i wybierali, że być może będzie to gastronomia, to 

także najczęściej wskazywali na przetwórstwo spożywcze i odwrotnie. Warto 

zauważyć, że ci respondenci, którzy planowali nowe przedsięwzięcia w zakresie 

agroturystyki, to także dopuszczali możliwość, że będzie to też przetwórstwo 

spożywcze, gastronomia lub rolnictwo ekologiczne. 

Spośród rodzajów działalności wymienionych w tabeli 1 tylko wybór agro-

turystyki był zależny z położeniem gospodarstwa w województwie (test nieza-

leżności χ
2
 = 27 p < 0,05). Najbardziej zainteresowani podjęciem działalności 

w zakresie agroturystyki byli rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego. 

Podobnie było w odniesieniu do położenia gospodarstwa w obszarze chronio-

nym, również w tym przypadku jedynie wybór agroturystyki był istotnie zależ-

ny (test niezależności χ
2
 = 14,7 p < 0,05). Największy odsetek rolników zainte-

resowanych rozwojem agroturystyki stwierdzono w parku krajobrazowym.  
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Tabela 1 

Istotne statystycznie współczynniki korelacji Spearmana dla cech – nowe przedsięwzię-

cia zarobkowe 

Nowe przedsię-

wzięcia zarobkowe 
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

Handel – x1  0,110        0,165 

Usługi – x2 0,110          

Transport – x3           

Budownictwo – x4           

Przetwórstwo spo-

żywcze – x5 

     0,276 0,843    

Agroturystyka – x6     0,276  0,220  0,099  

Gastronomia – x7     0,843 0,220     

Produkcja pozarol-

nicza – x8 

          

Rolnictwo ekolo-

giczne – x9 

     0,099     

Inne – x10 0,165          

Źródło:  badania własne. 

W odniesieniu do znaczenia rozwoju turystyki na obszarach chronionych 

przyrodniczo, a także zainteresowania, jakim cieszyło się podjęcie działalności 

gospodarczej w dziedzinie agroturystyki, należy zwrócić uwagę na wskazywane 

przez respondentów korzyści związane z położeniem gospodarstwa rolnego na 

obszarze chronionym przyrodniczo. Najwyższą wartość współczynnika korela-

cji Spearmana zaobserwowano między cechami: brak przemysłu, a czyste śro-

dowisko (0,153), co oznacza, że ci respondenci, dla których korzyści w związku 

z położeniem gospodarstwa rolnego na obszarze chronionym przyrodniczo to 

brak przemysłu, najczęściej także wskazywali na czyste środowisko. Korzyść 

w związku z położeniem gospodarstwa rolnego na obszarze chronionym przy-

rodniczo, jakim jest czyste środowisko, była dodatnio skorelowana także z roz-

wojem turystyki (0,138). 

W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, że sama po-

wierzchnia gospodarstwa nie przekładała się bezpośrednio na wzrost poziomu 

wykorzystania potencjału produkcyjnego. Oczywiście w gospodarstwach więk-

szych obszarowo istniały silniejsze powiązania z rynkiem, ale pod względem 

poziomu wykorzystania potencjału produkcyjnego w wielu przypadkach wła-
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ściciele gospodarstw większych obszarowo nie wykorzystywali w dużym stop-

niu posiadanego potencjału produkcyjnego, przy czym nie dotyczy to gospo-

darstw o największej powierzchni. Generalnie potencjał produkcyjny gospodar-

stwa w większym stopniu był wykorzystywanych przez osoby młodsze oraz 

uzyskujące wyższe przychody, co można traktować raczej wynikowo. Zatem to 

raczej umiejętności osobiste decydowały o tym, w jakim stopniu ten potencjał 

był wykorzystywany.  

Mogłoby wydawać się, że właściciele gospodarstw większych obszarowo 

częściej byliby skłonni do podejmowania nowych przedsięwzięć lub rozwijania 

dotychczasowej działalności tym niemniej przeprowadzone badania wykazały, 

że powierzchnia gospodarstwa rolnego nie była zależna np. od skłonności re-

spondentów do ryzyka, skłonności do podejmowania nowego przedsięwzięcia 

zarobkowego, czy też korzystania z kredytu inwestycyjnego w ciągu ostatnich 

sześciu lat. 

To, w jakim kierunku będzie rozwijało się gospodarstwo tzn. czy będzie 

utrzymana, bądź rozwijana produkcyjna funkcja gospodarstwa, czy też rozwój 

będzie przebiegał w kierunku różnicowania działalności, w tym rozwoju dzia-

łalności pozarolniczej zależy w dużej mierze od cech indywidualnych właści-

cieli gospodarstw rolnych. Jednym z takich czynników jest skłonność do pono-

szenia ryzyka, dla której to cechy uzyskano istotną zależność z planowanym 

przez respondentów rozwojem działalności pozarolniczej. Najbardziej skłonni 

do rozwijania działalności byli mieszkańcy województwa warmińsko- 

-mazurskiego, przy czym położenie gospodarstwa na terenie parku krajobrazo-

wego lub w jego otulinie nie było barierą.  

Spośród analizowanych rodzajów działalności pozarolniczej największym 

zainteresowaniem cieszyła się agroturystyka. Potwierdziły się tym samym ba-

dania prowadzone w tym zakresie przez innych autorów. W kontekście wyni-

ków badań zwraca uwagę kolizyjność funkcji rozwoju, która może okazać się 

czynnikiem hamującym rozwój gospodarczy, zwłaszcza w przypadku funkcji 

przemysłowo-rolniczej lub przemysłowo-rekreacyjnej. Konieczność utrzymania 

walorów środowiskowych na odpowiednim poziomie, warunkującym rozwój 

turystyki oraz produkcję żywności czystej ekologicznie, może niekiedy kłócić 

się z rozwojem funkcji bardziej uciążliwych dla środowiska na tym samym te-

renie. W rezultacie gminy mogą być zmuszone w przyszłości do ponoszenia 

dodatkowych nakładów w celu zrekompensowania ujemnego oddziaływania 
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przemysłu na tereny sąsiednie, co nie zawsze przekłada się na wzrost poziomu 

rozwoju gospodarczego.  
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ojewództwa Polski wschodniej należą do regionów najuboższych w kra-

ju i w Unii Europejskiej. Okres PRL, nie spowodował zaniku podziału 

na tzw. Polskę A i Polskę B. Pomimo głoszenia ideologicznej zasady wyrów-

nywania poziomu rozwoju poszczególnych regionów, w rzeczywistości ponad 

40% inwestycji lokalizowano w makroregionie południowym, w tym przede 

wszystkim w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. W okresie 1950–1985 na 

18 (z 49) województw, położonych we wschodniej i północnej Polsce przypadło 

poniżej 0,1% inwestycji przemysłowych
1
. 

Granica wschodnia Polski, oparta o Bug, to dla Huntingtona, miejsce zde-

rzenia cywilizacji wschodu i zachodu
2
. Ten znany politolog już na początku lat 

90. XX wieku wskazywał, że mamy do czynienia z coraz bardziej wyraźnym 

konfliktem między cywilizacjami. W swoich publikacjach dowodzi, iż po za-

kończeniu „zimnej wojny” konflikty o charakterze politycznym, ustępują miej-

sca często nie mniej zażartym konfliktom na tle kulturowym. Sytuacja, w której 

znalazło się wschodnie pogranicze w okresie ostatnich 100 lat wskazuje, że 

                                                           
 1  Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Dokument 

przyjęty przez Radę Ministrów dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08, Ministerstwo Rozwo-

ju Regionalnego, Warszawa 2009, s. 7. 

 2  Zob. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, wyd. 9, Wydaw-

nictwo Muza, Warszawa 2007, s. 572.  
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koncepcja zaproponowana przez Huntingtona, może mieć istotny wpływ na te-

raźniejszość i przyszłość tego regionu. Jednocześnie doświadczenia ostatnich lat 

wskazują, że coraz częściej postrzegane jest ono, jako granica między europej-

skim dobrobytem a wschodnią biedą
3
. Europa zintegrowana w ramach Unii Eu-

ropejskiej i Strefy z Schengen, zdaje się tworzyć kolejną linię podziału na 

wschodzie. Wbrew temu, na co wskazuje w swoich pracach E. Morin, współ-

czesna Europa, nie jest pojęciem geograficznym pozbawionym granic z Azją
4
. 

Ta granica jest niezwykle wyraźna. Stanowi ją wschodnia granica Unii Europej-

skiej, której znaczna część przypada na wschodnią granicę Polski. Zgodzić się 

należy jednocześnie z Morinem, że Europa jest koncepcją o zmiennych kształ-

tach. Właśnie ten brak stabilności przestrzeni geograficznej, ale także politycz-

nej, w dużej mierze wpłynął na rozwój obszarów kresowych Polski.  

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju społeczno-gospodarczego ob-

szarów peryferyjnych na przykładzie wschodniego pogranicza Polski. W tym 

celu przeprowadzono ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego wschodnich wo-

jewództw Polski w oparciu o wielowymiarową analizę porównawczą. Wyko-

rzystano w niej dane statystyczne charakteryzujące potencjał społeczny, gospo-

darczy i innowacyjny badanych województw. Dzięki zastosowaniu wskaźnika 

rozwoju Perkala możliwe było porównanie poziomu ich rozwoju. Badaniem ob-

jęto lata 2004 oraz 2011.  

 

Regiony przygraniczne są obszarem różnorodnych badań. Z jednej strony 

powoduje to, iż więcej wiemy na ich temat, z drugiej zaś strony wspomniana 

różnorodność podejść do tematu granicy i regionów przygranicznych powoduje, 

że problem ten zaczyna się rozmywać. Interesujące spostrzeżenia z zakresu po-

dejść do badań problematyki pogranicza przedstawił G. Babiński
5
. Autorzy po-

dzielają poglądy Babińskiego, który wyróżnił dwa paradygmaty studiów na po-

graniczach. W pierwszym ujęciu przyjmuje, iż zjawiska na pograniczach są 

                                                           
 3  Niezwykle interesujące rozważania na temat koncepcji funkcjonowania europejskich granic 

znaleźć można w: K. Krok, M. Smętkowski, Współpraca czy wykluczenie, w: Nowe granice Unii 

Europejskiej – współpraca czy wykluczenie, red. G. Gorzelak, K. Krok, Wydawnictwo Scholar, 

Warszawa 2006, s. 240–265.  

 4  E. Morin, Myśleć Europa, Wydawnictwo Wola, Warszawa 1988, s. 19. 

 5  G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, 

Wydawnictwo Nomos. Kraków 1997, s. 51. 
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swoiste i autonomiczne w stosunku do procesów zachodzących w centrach. 

Według Babińskiego, procesy zachodzące na pograniczu mają zwykle charakter 

wewnętrzny. W związku z tym, także badania prowadzone są wyłącznie na ich 

obszarze. Podejście drugie wskazuje, że pogranicza są przede wszystkim czę-

ściami większych całości. Dlatego zasadnicze przyczyny zachodzących tam 

zjawisk uwarunkowane są procesami rozgrywającymi się poza obszarami pery-

feryjnymi. Tym samym badania prowadzone w obszarach przygranicznych, 

uwzględniać powinny szereg czynników o naturze geopolitycznej, w tym także 

współzależności między peryferiami i centrami decyzyjnymi oraz gospodar-

czymi. Postępujący proces globalizacji wskazuje, że oba te podejścia do badań 

obszarów przygranicznych są właściwe. Coraz większa współzależność regio-

nalna, wymusza interakcje z innymi jednostkami terytorialnymi. Jednocześnie 

ta sama globalizacja wskazuje na wzrastające znaczenie lokalnych czynników 

rozwoju, prowadząc do powstania pojęcia glokalizacji. Uwypukla ona wszystko 

to, co lokalne społeczności mogą wnieść do globalizacji, akcentując odrębność 

i unikatowość oraz silną tożsamość poszczególnych struktur lokalnych i regio-

nalnych
6
. 

Ta specyfika obszarów przygranicznych powoduje, iż są one przedmiotem 

wielu badań, w tym ekonomicznych. Skutkują one powstaniem wielu koncepcji 

funkcjonowania obszarów przygranicznych, w tym także modeli starających się 

określić zależności między centrami a peryferiami. Jedną z takich koncepcji 

klasyfikacji obszarów peryferyjnych zaproponował S. Rokkan. Wyróżnił on 

cztery typy peryferii: peryferia stykowe (interface peripheries), enklawy (enc-

laves), niedoszłe centra (failed centers) oraz peryferia zewnętrzne (external 

peripheries)
7
. Autor ten wskazywał, iż peryferia stykowe mają zdecydowanie 

większe możliwości rozwoju w porównaniu z terytoriami zewnętrznymi.  

Integracja Polski ze strukturami europejskimi wpłynęła na zwiększenie ru-

chu granicznego ze szczególnym uwzględnieniem polskiej granicy zachodniej. 

Z danych Komendy Głównej Straży Granicznej, w porównaniu z rokiem 2003, 

w roku 2004 ruch graniczny na granicy z Niemcami wzrósł o 25%, z 72 mln do 

                                                           
 6  Zob. A. Malkowski, Regiony przygraniczne, jako terytoria peryferyjne na przykładzie 

wschodniego i zachodniego pogranicza, w: Problemy regionalizmu i globalizacji, red. 

J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 

364–372. 

 7  S. Rokkan, Territories, Centers and Peripheries.Toward a Geoethnic- Geoeconomic-

Geopolitical Model of Differentiation within Western Europe, w: Centre and Periphery. Spatial 

Variations in Politics, red. J. Gottmann, Beverly Hills, London1980, s. 163–204. 
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blisko 91 mln osób przekraczających granicę
8
. Znaczna część tych przyjazdów 

miała charakter handlowy co pozytywnie wpłynęło na rozwój obszaru przygra-

nicznego. Z punktu widzenia pogranicza zachodniego, zmiana ta rozpatrywana 

być musi, jako pozytywna. Europejskie przykłady wskazują, że regiony przy-

graniczne, które zaliczane są do peryferii stykowych rozwijają się bardziej dy-

namiczne niż peryferia zewnętrze. Interesujące przykłady i próbę wyjaśnienia 

tej prawidłowości znaleźć można w publikacji S. Rokkana i D. Uwrina
9
. Wska-

zują oni, że peryferia zewnętrzne charakteryzują się mniejszą swobodą w nego-

cjowaniu warunków wymiany i wysokości subsydiów z centrów niż peryferia 

stykowe. Jednym z elementów tego przyspieszonego rozwoju wydaje się wyso-

ki stopień odrębności poszczególnych peryferii.  

Większość funkcjonujących współcześnie granic jest tworami sztucznie 

rozdzielającymi jednostki terytorialne i lokalne społeczności. Jednocześnie na-

leży wskazać, iż dzięki inicjatywom podejmowanych na różnych szczeblach, 

służących budowaniu konkurencyjności regionu, region peryferyjny, w tym re-

gion przygraniczny, może stać się regionem rozwiniętym gospodarczo
10

. Znaj-

duje to swoje odzwierciedlenie w wynikach badań ankietowych prowadzonych 

wśród mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego. W świadomości społecz-

ności lokalnych zamieszkujących obszary przygraniczne są one postrzegane, ja-

ko peryferia. Wskazuje na to wyraźnie wynik badania ankietowego przeprowa-

dzonego przez autorów na losowo wybranej grupie 100 mieszkańców pograni-

cza polsko-niemieckiego, którzy wskazali, że pogranicze to przede wszystkim 

obszar spowolnienia gospodarczego (82% wskazań). Jedynie 7% badanych 

uznało, iż pogranicze to obszar nowych możliwości i szans
11

.  

Omawiając kwestie peryferyjności, należy zwrócić także uwagę na dzia-

łalność władz samorządowych, które sprawują rzeczywistą władzę na tych ob-

szarach. Wraz z postępującą decentralizacją władzy, samorządy terytorialne 

wszystkich szczebli stały się podmiotami, które w wielu przypadkach ogrywają 

kluczową rolę w kreowaniu podstaw rozwoju lokalnego obszarów peryferyj-

nych. Posiadane w regionach kompetencje z zakresu gospodarki regionalnej, 

                                                           
 8  Dane Komendy Głównej Straży Granicznej – www.strazgraniczna.pl. 

 9  S. Rokkan, D.W. Urwin, Economy, Territory, Identity. Politics of West European Peripher-

ies, London, Beverly Hills, Sage Publications 1983. 

 10  Zob. A. Malkowski, A. Malkowska, Konkurencyjność obszarów peryferyjnych na przykła-

dzie pogranicza polsko-niemieckiego, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2011, 

nr 2(20), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, s. 55–63. 

 11  Badania przeprowadzono w 2012 r. na grupie losowo wybranych 100 osób, mieszkańców 

pogranicza polsko-niemieckiego.  
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w tym także możliwości kształtowania współpracy z zagranicznymi partnerami, 

spowodowało, iż wzrosło zainteresowanie badaniem lokalnych struktur spo-

łeczno-gospodarczych. Jednym z kierunków tych badań stały się badania po-

święcone obszarom peryferyjnym, w tym obszarom przygranicznym
12

. Poza 

wszelkimi innymi uwarunkowaniami, to od aktywności władz lokalnych zależy 

osiągnięty poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Otwarcie granic oraz po-

stępujące procesy integracji europejskiej postawiły przed regionami przygra-

nicznymi nowe wyzwania. Stały się one na skalę lokalną i regionalną pomosta-

mi łączącymi dotąd rozdzielone narody europejskie. Nie zmienia to jednak fak-

tu, iż nadal obszary przygraniczne, w naturalny sposób oddalone od centrów 

decyzyjnych, a często także gospodarczych i postrzegane są jako peryferyjne. 

Peryferyjność tych obszarów rozpatrywana być może w trzech przestrzeniach: 

a) przestrzeni regionalnej – regiony oddalone od centrów decyzyjnych o cha-

rakterze regionalnym; 

b) przestrzeni ogólnokrajowej – obszary przygraniczne w perspektywie histo-

rycznej zwykle traktowane były gorzej niż obszary rdzeniowe. Często po-

granicza stanowiły obszar buforowy oddzielający państwo od wrogo nasta-

wianych sąsiadów; 

c) przestrzeni europejskiej – do roku 2004 granica polsko-niemiecka była gra-

nicą wschodnią Unii Europejskiej i jako taka musiała pełnić funkcję izolują-

cą. Obecnie funkcję tę pełni granica wschodnia. 

W każdym z tych ujęć regiony przygraniczne wymagają odpowiedniego 

wsparcia, ograniczającego oddziaływanie niekorzystnych aspektów rozwoju, 

w tym także tych, wynikających z procesów integracji. Peryferyjność tych ob-

szarów ma wielopłaszczyznowy charakter i dodatkowo bardzo często wynika 

z historycznych uwarunkowań, na które społeczności zamieszkujące pogranicza 

najczęściej nie miały żadnego wpływu. Peryferyjność obszarów przygranicz-

nych nie może być rozpatrywane więc jedynie jako oddalenie geograficzne od 

                                                           
 12  Więcej na temat autorskich badań struktur przygranicznych: A. Malkowski A., The Social-

Economic Development of Eastern and Western Polish Frontier Region, w: Economic Science for 

Rural Development. Proceedings of the International Scientific Conference, No. 12, Jelgava 2007, 

s. 192–197; A. Malkowski, Rozwój lokalny obszarów przygranicznych na przykładzie powiatów 

pogranicza polsko-niemieckiego, w: Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym, red. 

R. Barcik, Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku Białej 2008, s. 53–59; A. Malkowski, Ocena 

konkurencyjności regionu pogranicza polsko-niemieckiego, w: Regionalizacja globalizacji, t. 1, 

red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wro-

cław 2008, s. 496–505. 
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centrum, ale przede wszystkim jako peryferyjność organizacyjna, polityczna, 

technologiczna i często społeczna. 

 

W badaniach nad poziomem zróżnicowania rozwoju obszaru Polski 

Wschodniej wykorzystano wielowymiarowy wskaźnik Perkala. Atrakcyjność 

wykorzystania WAP (Wielowymiarowa Analiza Porównawcza), w badaniach 

ekonomicznych spowodowała, iż powstało wiele różnych odmian wskaźników 

syntetycznych. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o pionierskich pracach 

Hellwiga i stworzonym przez niego Taksonomicznym Mierniku Rozwoju. Ko-

lejni autorzy wykorzystywali WAP w badaniach rozwoju gospodarczego, po-

ziomu i warunków życia
13

, jakości życia
14

, czy chociażby jakości środowiska 

naturalnego
15

. 

Według G. Gorzelaka
16

 wielowymiarowa analiza porównawcza stanowi 

spójny formalnie zespół metod statystycznych, służących do celowego doboru 

informacji o elementach pewnej zbiorowości i do wykrywania prawidłowości 

we wzajemnych relacjach tych elementów. Jej wykorzystanie pozwala na bada-

nie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju obiektów wielocechowych, 

do których jednostki samorządów różnych szczebli niewątpliwie należą. 

Wskaźnik Perkala jako metoda porządkowania liniowego pozwala na uporząd-

kowanie obiektów wielowymiarowych według syntetycznego kryterium, które 

jest funkcją zmiennych wejściowych. Analizy przy użyciu zaproponowanej me-

tody mają na celu rangowanie obiektów ze względu na określony zestaw cech
17

. 

                                                           
 13  Zob. Metody oceny rozwoju gospodarczego, red. D. Stahl, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej, Wrocław 2006. 

 14  Zob. Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w uję-

ciu dynamicznym, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 

2000. 

 15  Zob. I. Bąk, A. Sompolska-Rzechuła, Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości śro-

dowiska naturalnego w ujęciu wojewódzkim, „Wiadomości Statystyczne” 2005, nr 9, s. 51. 

 16  G. Gorzelak, Statystyczna analiza porównawcza – teoria i praktyka, „Wiadomości Staty-

styczne” 1989, nr 8. 

 17  Więcej o wykorzystaniu wskaźnika Perkala w badaniach nad poziomem rozwoju gospo-

darczego w: G. Karmowska, Badanie i pomiar rozwoju regionalnego na przykładzie województwa 

zachodniopomorskiego, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria g, t. 98, Wydawnictwo SGGW, War-

szawa 2011, s. 85–92; A. Malkowski Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania 
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Macierz obserwacji stworzono opisując każde z województw przez 7 wskaźni-

ków, a dobór zmiennych diagnostycznych dokonany został w oparciu o literatu-

rę przedmiotu
18

: X1 stopa bezrobocia, X2 zatrudnieni na 1000 osób aktywnych 

zawodowo, X3 nakłady na B + R na mieszkańca, X4 nowo zarejestrowane pod-

mioty w systemie REGON na 1000 mieszkańców, X5 podmioty wpisane do re-

jestru REGON na 10 tys. mieszkańców, X6 nakłady inwestycyjne na 1 miesz-

kańca, X7 Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg granic ubóstwa – procent osób 

w gosp. dom. poniżej granic ubóstwa. Zastosowane zmienne mają różne wagi 

i miana. Należy, więc dokonać standaryzacji zmiennych. Dokonywana jest ona 

zgodnie ze wzorem: 

,
k

kik
ik

S

xx
Z

 

gdzie:  

k = 1, 2, 3... n, 

X – średnia arytmetyczna k-tej zmiennej, 

Sk – odchylenie standardowe k-tej zmiennej, 

Zik – standaryzowana wartość k-tej zmiennej w i-tej jednostce, 

w – liczba obserwacji. 

Kolejny etap polegał na budowie syntetycznego wskaźnika Perkala, będą-

cego sumą wartości standaryzowanych wartości cząstkowych, stworzonego 

w oparciu o wzór: 

,
1

1

'
n

j

ijy
n

WP

 

gdzie: 

WP – wskaźnik Perkala, 

y’ij – standaryzowana wartość j-ej cechy w i-tym obiekcie, po zamianie 

destymulant na stymulanty, 

                                                                                                                                              

rozwoju społeczno-gospodarczego województw w latach 1999–2004, Folia Universitatis Agricul-

tate Stetinensis 256, Oeconomica 48, Szczecin 2007, s. 205–213.  

 18  Zob. M. Wierzbińska, M. Stec, Ranking województw ze względu na rozwój gospodarczy, 

„Wiadomości Statystyczne” 1996, nr 10, s. 23–27, A. Sobala-Gwosdz A, The Change in the Rural 

Standard of Living During the Transformation Period in the Podkarpackie Province, w: Effective-

ness geographical space quality of life, red. M. Paszkowski, IGiGP 114, 2004, s. 93–106. 



338 Europa Regionum XVI (2013) 

 

n – ilość obiektów. 

Dokonane obliczenia wskazały na istotne różnice w poziomie rozwoju ba-

danych jednostek terytorialnych. W 2004 roku najwyższą wartością wskaźnika 

wśród województw wschodniego pogranicza cechowało się województwo pod-

laskie (WP= 0,35), a najniższą województwo Lubelskie (WP = 0,19). W roku 

2011 najlepiej rozwiniętym społeczno-gospodarczym regionem wschodniego 

pogranicza było województwo podkarpackie (Wp = 0,210) a najsłabszym wo-

jewództwem po raz kolejny okazało się województwo lubelskie. Analiza warto-

ści wskaźnika Perkala wskazuje, iż województwa pogranicza wschodniego cha-

rakteryzowały się w badanych latach niższymi wartościami od tych osiąganych 

przez województwa zachodniego pogranicza. W 2004 roku najwyższą wartość 

wskaźnika wśród zachodnich województw uzyskało województwo dolnośląskie 

(WP = 1,31), a kolejne miejsca zajęły województwo zachodniopomorskie WP = 

0,87 i województwo lubuskie WP = 0,65. W roku 2011 sytuacja ta nie uległa 

zmianie. Województwa zachodniego pogranicza cechowały się wyższymi war-

tościami wskaźnika Perkala, niż województwa pogranicza wschodniego. Naj-

wyższe wartości uzyskało kolejny raz województwo dolnośląskie (WP = 0,30), 

a kolejne miejsca zajęły województwa lubuskie (WP = –0,01) i zachodniopo-

morskie WP = –0,03). Wskaźnik Perkala, jako metoda porządkowania liniowe-

go pozwala na uporządkowanie obiektów wielowymiarowych według synte-

tycznego wskaźnika rozwoju. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie rango-

wania obiektów ze względu na przyjęty zestaw cech opisujących sytuację, 

w której znajduje się badana jednostka. Zadaniem rangowania jest ustalenie, 

które z obiektów zajmują w tych rankingach wyższe pozycje. Dzięki wykorzy-

staniu wskaźnika Perkala, uzyskano ogólny obraz przestrzennego zróżnicowa-

nia województw, pod względem rozwoju gospodarczego w dwóch okresach ba-

dawczych. Na podstawie uzyskanych wartości syntetycznego miernika Perkala, 

przeprowadzono klasyfikację. Podstawą uzyskania klas są przedziały, jakie 

przyjmuje wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną i odchylenie standardo-

we. Przeprowadzone badania pozwoliły dokonać w oparciu o wskaźnik Perkala, 

klasyfikację polskich regionów przygranicznych pod względem osiągniętego 

poziomu rozwoju gospodarczego
19

. W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji, do 

województw bardzo dobrze rozwiniętych gospodarczo zaliczono w obu okre-

sach badawczych tylko województwo mazowieckie. 

                                                           
 19  Klasyfikacji dokonano w oparciu o schemat WP > ẋ + s (b. dobry), ẋ + s > WP > ẋ – s ( do-

bry), ẋ – s > WP > ẋ (dostateczny), WP < ẋ – s (niedostateczny). 
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Tabela 1 

Klasyfikacja województw  

Województwo WP 
Poziom roz-

woju 
Województwo WP 

Poziom roz-

woju 

2004 2011 
mazowieckie 2,61 bardzo dobry mazowieckie 0,84 bardzo dobry 

wielkopolskie 1,41 dobry dolnośląskie 0,30 Dobry 

dolnośląski 1,31 dobry wielkopolskie 0,25 Dobry 

śląskie  1,12 dobry śląskie  0,20 Dobry 

małopolskie  1,02 dobry pomorskie 0,17 Dobry 

pomorskie 1,01 dobry małopolskie  0,16 Dostateczny 

zachodniopomorskie 0,87 dobry lubuskie –0,01 Dostateczny 

lubuskie 0,65 dostateczny zachodniopomorskie –0,03 Dostateczny 

kujawsko-pomorskie 0,47 dostateczny łódzkie –0,06 Dostateczny 

opolskie 0,42 dostateczny opolskie –0,15 Dostateczny 

podlaskie 0,35 dostateczny podkarpackie  –0,21 Dostateczny 

podkarpackie  0,31 dostateczny kujawsko-pomorskie –0,22 Dostateczny 

świętokrzyskie 0,28 dostateczny podlaskie –0,28 Dostateczny 

warmińsko-mazurskie 0,23 dostateczny warmińsko-mazurskie –0,28 Dostateczny 

lubelskie 0,19 dostateczny lubelskie –0,31 niedosta-

teczny 

łódzkie 0,04 niedosta-

teczny 

świętokrzyskie –0,37 niedosta-

teczny 

Źródło:  badania własne. 

W 2004 roku wszystkie województwa wschodniego pogranicza zostały 

zakwalifikowane do grupy województw o jedynie dostatecznym poziomie roz-

woju gospodarczego. W tym samym okresie województwo dolnośląskie 

i zachodniopomorskie zalazły się wśród województw o dobrym poziomie roz-

woju. W roku 2011 w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji stwierdzono, iż 

wśród województw o niedostatecznym poziomie rozwoju gospodarczego znala-

zło się województwo lubelskie, a dwa pozostałe województwa zachodniego po-

granicza zaklasyfikowane zostały do grupy o dostatecznym poziomie rozwoju. 

W grupie tej znalazły się także dwa województwa zachodniego pogranicza tj. 

woj. zachodniopomorskie i woj. lubuskie. Województwo dolnośląskie zostało 

zaś skalsyfikowane wśród województw o dobrym poziomie rozwoju gospo-

darczego. Przeprowadzona klasyfikacja wskazuje na wyraźne dysproporcje 

w rozwoju regionów przygranicznych. Region pogranicza wschodniego jest 

nadal jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów w Polsce. Trzy nadane woje-

wództwa pogranicza wschodniego należą do najsłabiej rozwiniętych obszarów. 

Odnotować należy z niepokojem sytuację województwa lubelskiego, które skla-

syfikowane zostało w 2011 roku, jako jedno z dwóch najsłabiej rozwiniętych 
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województw w Polsce. Wydaje się, iż potwierdzeniem wyników badań opartych 

na wskaźniku Perkala może być wskaźnik ubóstwa dotyczący ludności za-

mieszkującej poszczególne województwa. Przyjęcie za granicę ubóstwa pozio-

mu minimum egzystencji, pozwala ocenić rozmiar ubóstwa na danym obszarze, 

jednocześnie może być wyznacznikiem poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu. Według danych GUS w 2011 roku najwyższe wartości 

tego wskaźnika odnotowano we wschodnich województwach przygranicznych. 

W województwie warmińsko-mazurskim 11,2% mieszkańców żyje poniżej po-

ziomu egzystencji. W województwie lubelskim i podlaskim odsetek takich osób 

wynosi odpowiednio 10,9% i 11%. Region pogranicza wschodniego pod tym 

względem wypada zdecydowanie gorzej od województw pogranicza zachod-

niego. W województwie lubuskim wspomniany wskaźnik ubóstwa jest najniż-

szy i wynosi 3,2%, a w województwie dolnośląskim nieco ponad 4%. W gorszej 

sytuacji materialnej znajdują się mieszkańcy województwa zachodniopomor-

skiego, w którym poniżej poziomu egzystencji żyje 7,5% mieszkańców, ale jest 

to i tak niższy odsetek niż w regionie całego pogranicza wschodniego.  

Analiza dokonana w dwóch okresach badawczych, pozwoliła na przedsta-

wienie sytuacji, w której znalazły się obszary wschodniego pogranicza. W kon-

tekście dyskusji nad sposobami wydatkowania środków europejskich w nowej 

perspektywie finansowej 2014–2020, celowym było określenie pozycji tych ob-

szarów na tle pozostałych województw w kraju. Przeprowadzone badania wska-

zują, że wykorzystany wskaźnik Perkala daje możliwość dokonania takiej anali-

zy. Jest narzędziem umożliwiającym ocenę poziomu rozwoju społeczno- 

-gospodarczego jednostek przestrzennych takich jak województwa. Badania 

wykazały duże dysproporcje w rozwoju regionu pogranicza wschodniego w sto-

sunku do pozostałych regionów kraju. Najlepiej rozwiniętym okazało się woje-

wództwo mazowieckie, które w obu okresach badawczych zdystansowało pod 

względem osiągniętych wartości WP wszystkie pozostałe jednostki objęte ba-

daniem. Województwa wschodniego pogranicza wykazały się niższym pozio-

mem rozwoju niż ościenne jednostki. Osiągnięte wartości wskaźnika Perkala 

w obu okresach badawczych były wyraźnie niższe od tych osiągniętych przez 

województwa zachodniego pogranicza Polski. Niepokojącym zjawiskiem jest 

pogarszająca się sytuacja województwa lubelskiego, które w 2004 roku zakwa-
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lifikowane zostały do grupy województw o dostatecznym poziomie rozwoju, 

a już w 2011 roku znalazło się pośród województw o niedostatecznym poziomie 

rozwoju. Świadczyć to może o tym, iż działania prorozwojowe podejmowane 

w tej jednostce terytorialnej nie są tak skuteczne jak w innych województwach.  
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The eastern borderland of Poland is the unusually interesting area with investiga-

tive regards. Specific of this region, be connected with his unique social, economic and 

cultural features. They result with political processes, which since ages conditioned fu-

ture and present this region. The integrated f European Union Europe and the Zone from 

Schengen, it passes to create in the east the next line of division. The performance of 
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development of peripheral areas is on example of eastern borderland of Poland the aim 

of article. The investigations showed in development of region the large disproportions 

in relation to remaining regions of country. 

Translated by Arkadiusz Malkowski 

 



 

 

 

 

 



 

 

połeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest definiowana przez Komi-

sję Europejską jako koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa na etapie 

budowania misji i strategii firmy dobrowolnie uwzględniają problematykę spo-

łeczną i środowiskową w swojej działalności gospodarczej i stosunkach z zain-

teresowanymi stronami. W odnowionej strategii Unii Europejskiej na lata 

2011–2014 dotyczącej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Komisja 

zaproponowała nową definicję CSR jako „odpowiedzialności przedsiębiorstw 

za ich wpływ na społeczeństwo”. Warunkiem wstępnym wypełniania zobowią-

zań wynikających z tej odpowiedzialności jest, zdaniem Komisji, poszanowanie 

dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także dla układów zbiorowych 

pomiędzy partnerami społecznymi
1
. 

W dokumencie podkreśla się, że przystępujące do programu przedsiębior-

stwa powinny dysponować mechanizmami integrującymi działalność firmy i jej 

strategię z potrzebami społecznymi, środowiskowymi, obowiązującymi stan-

                                                           
 1  Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona Strategia UE na lata 2011–2014 doty-

cząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w: odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Ko- 

munikat_KE_Strategia2011–2014,PDF. s. 7. 
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dardami etycznymi, prawami człowieka oraz prawami i oczekiwaniami konsu-

mentów, w celu tworzenia wspólnych wartości dla wszystkich podmiotów, co 

sprzyjać powinno rozpoznawaniu, zapobieganiu i łagodzeniu możliwych nega-

tywnych skutków ich działalności. Budowanie płaszczyzny porozumienia 

i wspólnych wartości wyznaczać ma strategiczne podejście do CSR. 

Główne zasady i wytyczne CSR wiążące kraje członkowskie Unii Euro-

pejskiej mają charakter wielowymiarowy i według Komisji obejmują: „prawa 

człowieka, praktyki związane z pracą i zatrudnieniem (takie jak szkolenia, róż-

norodność, równość płci oraz zdrowie i dobre samopoczucie pracowników), 

kwestie środowiskowe (różnorodność biologiczna, zmiana klimatu, efektywne 

gospodarowanie zasobami, ocena cyklu życia oraz zapobieganie zanieczyszcze-

niu), a także zwalczanie przekupstwa i korupcji, zaangażowanie oraz rozwój na 

szczeblu lokalnym, integracja osób niepełnosprawnych, interesy konsumentów, 

w tym ochrona prywatności, propagowanie społecznej i środowiskowej odpo-

wiedzialności poprzez łańcuch dostaw oraz przejrzystość, wymiana, ujawnianie 

informacji niefinansowych, a także uczciwa konkurencja”
2
. Wolontariat pra-

cowników Komisja również uznaje za wyraz CSR.  

Jednocześnie Komisja stwierdza, że dla większości małych i średnich, 

a w szczególności mikro przedsiębiorstw, mechanizm CSR prawdopodobnie 

będzie miał charakter nieformalny i intuicyjny. Stąd, podkreślając znaczenie 

krajowych i regionalnych praktyk w zakresie społecznie odpowiedzialnego biz-

nesu, Komisja zachęca władze lokalne i regionalne do takiego wykorzystywania 

funduszy strukturalnych, by wspierały i propagowały one rozwój CSR zwłasz-

cza wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Okolicznością uzasadniającą takie 

podejście jest fakt, że w opinii Komisji przedsiębiorstwa owe często nie są 

w stanie samodzielnie unieść ciężaru obowiązków organizacyjnych i finanso-

wych, jakie mogą na nie spadać podczas wprowadzania strategii CSR, szcze-

gólnie w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego. Często okazuje się, że same 

zasady CSR nie mogą być wpisane w strategie tych firm, ponieważ ich po pro-

stu nie posiadają. Z tego powodu istotne jest zaangażowanie instytucji rządo-

wych, samorządowych, które inicjowałyby szkolenia, doradztwo, poprzez róż-

nego rodzaju zachęty motywowały do budowania otwartej na zmianę, konku-

rencyjnej i społecznie odpowiedzialnej kultury organizacyjnej firmy. 

Rząd Polski zgodnie z zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej, zarzą-

dzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 8 maja 2009 roku powołał Zespół 

                                                           
 2  Komunikat, ibidem, s. 8. 
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do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w skład którego 

wchodzą przedstawiciele strony rządowej, różnych środowisk biznesowych oraz 

akademickich. Spotkania odbywają się co kwartał, a głównym ich zadaniem jest 

wypracowanie rekomendacji dotyczących rozwoju CSR w Polsce.  

Zainteresowanie administracji rządowej CSR jest dobrym prognostykiem, 

ponieważ polscy przedsiębiorcy potrzebują silnego partnera w rządzie, pozosta-

je mieć nadzieję, że rekomendacje nie będą kolejnym dokumentem, nie mają-

cym szerszego przełożenia na praktykę działania.  

Upowszechnianie standardów CSR przez instytucje rządowe powinno być 

wsparte, jak się wydaje, rozwiązaniami nie tylko zachęcającymi, ale także me-

rytorycznie ułatwiającymi taką aktywność
3
.  

Otwartym pozostaje pytanie, czy rynek polski potrzebuje nowych standar-

dów. Słusznie zauważa Sebastian Straube – prezes Instytutu Odpowiedzialnego 

Biznesu, że „To, czego nadal potrzebujemy, to budowanie świadomości i umie-

jętności uczestnictwa w globalnym dyskursie dotyczącym przekształcania wy-

zwań zrównoważonego rozwoju na innowacyjne rozwiązania rynkowe odpo-

wiadające na potrzeby szeroko rozumianego otoczenia. Jeśli polski biznes, na-

uka i administracja nauczą się takiego sposobu myślenia, to standardy staną się 

częścią rozwiązania, a nie celem samym w sobie”
4
. Albowiem często jest tak, 

że standardy CSR wyłącznie komunikują zewnętrznym interesariuszom, że da-

na firma jest społecznie odpowiedzialna, a same standardy w istocie nie przy-

czyniają się do poprawy wyników. 

W Polsce programy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu są nowym 

i jeszcze nie obywatelskim doświadczeniem, rozwijającym się przede wszyst-

kim w dużych, międzynarodowych korporacjach, które ład organizacyjny im-

plementują z zachodnich globalnych zasad odpowiedzialnego gospodarowania, 

budowanego od kilkudziesięciu lat pod naciskiem świadomych swych praw 

konsumentów, mediów społecznościowych, organizacji i stowarzyszeń obywa-

telskich, piętnujących nieetyczne zachowania przedstawicieli biznesu. Czas, 

którego potrzebuje każda nowa idea na umocnienie i wejście w obieg świado-

mości społecznej, w przypadku polskich przedsiębiorstw, szczególnie mikro 

i małych jest, jak można przypuszczać, poważną przeszkodą dla właściwego, 

strategicznego rozumienia zasad odpowiedzialnego biznesu, korzyści wynikają-

                                                           
 3  Por. debatę nt.: Granice odpowiedzialności biznesu, w: VII Ranking odpowiedzialnych firm 

2013, Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek, 24 kwietnia 2013, s. 14–19. 

 4  www.cnavigator.com|materiały|bazadok|288.pdf. 
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cych z ich implementowania do własnych firm, a przede wszystkim do trakto-

wania CSR jako wartości.  

 

Głównym celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie i dokonanie 

oceny poziomu stanu wiedzy na temat społecznie odpowiedzialnego biznesu, 

wykorzystywanych narzędzi CSR oraz zdiagnozowanie sposobów łączenia sto-

sowanych standardów CSR z korzyściami dla firmy oraz środowiska.  

Badania miały charakter ankietowy, anonimowy i zostały przeprowadzone 

w 2012 roku wśród 706 pracowników (kadry kierowniczej różnych szczebli, 

pracowników biurowych, obsługi i produkcji) województwa Kujawsko- 

-Pomorskiego. Ankietowani reprezentowali niemal wszystkie sfery działalności 

gospodarczej. Ankieta zawierała metryczkę oraz dziesięć pytań jedno i wielo-

krotnego wyboru. 

Rozkład ankiet był następujący: 

- 57% respondentów reprezentowało firmy mikro, 

- 23% respondentów reprezentowało firmy małe, 

- 10% respondentów reprezentowało firmy średnie, 

- 10% respondentów reprezentowało firmy duże. 

Ankietowani są pracownikami firm, wśród których 46% funkcjonuje na 

rynku powyżej pięciu lat; 25% krócej niż rok oraz 29% dłużej niż rok, ale kró-

cej niż pięć lat.  

Z grupy badanych wśród małych i mikro przedsiębiorstw 46% zna pojęcie 

społecznie odpowiedzialnego biznesu, natomiast wśród przedstawicieli średnich 

i dużych firm świadomość ta jest wyraźnie wyższa i wynosi 64%. 

Badanie wskazuje, że wiedza o CSR wzrasta wraz z wielkością przedsię-

biorstwa. Przedstawiciele małych i mikro firm często nie rozumieją terminologii 

zarządzania, którą posługują się menadżerowie średnich i dużych przedsię-

biorstw. Są dla instytucji wspierających i propagujących odpowiedzialny biznes 

słabo rozpoznani, oferta szkoleniowa do nich nie dociera, ponieważ są to często 

kilkuosobowe przedsiębiorstwa, walczące o przetrwanie na rynku, ich właści-

ciele najczęściej nie są zainteresowani dialogiem i współpracą z interesariusza-

mi. Jeżeli angażują się w przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności, w któ-
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rej funkcjonują, to raczej ze względów osobistych, wynikających z wyznawa-

nego subiektywnego systemu wartości. Działania ich zatem mają charakter in-

cydentalny, intuicyjny oraz nie kojarzą się badanym ze strategiami firmy, po-

nieważ najczęściej takich skodyfikowanych i usystematyzowanych nie posiada-

ją. Stąd mogą wynikać trudności w określeniu, czym jest CSR. Ze względu na 

skalę i sprawność organizacyjną dużych firm, zatrudniających menadżerów do 

spraw zrównoważonego rozwoju, komunikacji i analiz, możliwości implemen-

towania standardów i zasad odpowiedzialnego biznesu są wyjątkowo duże, za-

tem i świadomość samego pojęcia jest pracownikom nawet niższego szczebla 

w tych przedsiębiorstwach znana.  

Respondenci pytani o cechy odpowiedzialnego społecznie biznesu, wska-

zywali kolejno: działania przedsiębiorstwa zgodne z zasadami etyki – 32%, po-

szanowanie przepisów i reguł prawnych obowiązujących pracodawców – 30%, 

działania proekologiczne – 13%, wspieranie organizacji pozarządowych i cha-

rytatywnych 8%, natomiast aż 17% rozumie odpowiedzialny biznes jako strate-

gię marketingową. 

Wysoki odsetek osób kojarzących odpowiedzialność społeczną z prze-

strzeganiem przepisów i reguł prawnych obowiązujących przedsiębiorców, 

świadczy niewątpliwie o braku zaufania do świata biznesu i przekonaniu, że 

wystarczy nie szkodzić, skupić na przestrzeganiu zasad prawa, by firma mogła 

być postrzegana jako odpowiedzialna społecznie. Podkreślanie znaczenia dzia-

łań zgodnie z zasadami etyki również budzi niepokój, ponieważ może świad-

czyć o tym, że poszanowanie standardów moralnych jest „dobrem deficyto-

wym” zarówno w bliższym jak i dalszym otoczeniu biznesu.  

Wiele niejasności, na jakie napotykamy w dyskusjach o odpowiedzialności 

i zasadach etyki w biznesie wynika z subiektywności wystawianych ocen mo-

ralnych, patrzenia na zobowiązania moralne z perspektywy własnych doświad-

czeń, partykularnych interesów i przekonań moralnych, naznaczonych w ostat-

nich latach przykrymi i bulwersującymi opinię publiczną przykładami rażących 

nadużyć i zachowań korupcyjnych, a także, co zapewne wynika z sytuacji kry-

zysu w polskiej gospodarce, przedmiotowego traktowania pracownika w miej-

scu pracy. Dlatego działania proekologiczne firmy i wspieranie organizacji po-

zarządowych w opinii badanych są mniej ważne dla firmy odpowiedzialnej spo-

łecznie. Takie myślenie jest konsekwencją niezrozumienia idei i zasad społecz-

nie odpowiedzialnego działania. 
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Na pytanie, czy Państwa przedsiębiorstwo posiada wizję, kodeks etyczny 

lub inny dokument, który nawiązywałby do społecznej odpowiedzialności fir-

my, 49% ankietowanych wśród przedstawicieli średnich i dużych przedsię-

biorstw odpowiada twierdząco, natomiast z grupy reprezentującej mikro i mały 

biznes- twierdząco odpowiada jedynie 21%. 

Duże firmy mają opracowane strategie w zakresie odpowiedzialnego biz-

nesu; jeśli są częścią globalnych korporacji, są zobowiązane do ich wdrażania, 

a integralną ich częścią są kodeksy etyczne. Warto podkreślić, ze zatrudniając 

menadżerów zajmujących się wyłącznie tym obszarem działań, sprawniej uzy-

skują wsparcie finansowe i merytoryczne od instytucji unijnych. Dla przedsta-

wicieli małych i mikro przedsiębiorstw kodeksy etyczne mogą być zbyt sforma-

lizowanym dokumentem, wprowadzającym z góry w relacje między niewielki-

mi grupami pracowników niepotrzebną, sztuczną barierę. Czasem wystarczy 

wrażliwy, dobrze przygotowany lider, jego bezpośredni i osobisty przykład, by 

atmosfera w pracy oraz relacje z otoczeniem biznesowym i społecznym prze-

biegały z najwyższym poszanowaniem standardów etycznych.  

Zdaniem ankietowanych główną motywacją dla firm angażujących się 

w działalność społeczną jest chęć poprawienia własnego wizerunku – 51% 

wskazań; 27% twierdzi, że chęć bycia wiarygodnym dla otoczenia; kolejnych 

11% uważa, że przez to firmy stają się bardziej atrakcyjne dla inwestorów; tak-

że 11% badanych sądzi, że dzięki zaangażowaniu w CSR firmy płacą niższe 

podatki. 

Wyniki wskazują, że respondenci patrzą na CSR głównie przez pryzmat 

zysków i opłacalności, traktując ideę odpowiedzialności jako broń marketingo-

wą w zdobywaniu przewagi nad konkurencją, w przekonaniu, że podejmowane 

działania mają dać efekt wizerunkowy, a tym samym finansowy dla firmy. Mo-

że to oznaczać brak wiedzy o tym, że społeczna odpowiedzialność sama w so-

bie jest wartością, że podejmowanie działań społecznie odpowiedzialnych w re-

lacjach z interesariuszami jest już potencjałem firmy, niewątpliwie w odłożonej 

perspektywie przynoszącej zysk. Nacisk na motywację wizerunkową i wiary-

godność może wskazywać na brak zaufania do środowiska biznesowego. Nie 

znaczy to jednak, że korzyści wizerunkowe nie powinny być motorami zaanga-

żowania w CSR, ponieważ istotnie zwiększają lojalność konsumentów oraz po-

prawiają relacje z otoczeniem i władzami lokalnymi, tak ważnymi dla sektora 

małych i mikro przedsiębiorstw. 
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Zdecydowana większość respondentów uważa, że przedsiębiorstwa po-

winny podejmować działania na rzecz lokalnej społeczności – 31% tak i 47% – 

raczej tak. 

Jednocześnie aż 73% badanych stwierdza, że ich firma nie wspiera żad-

nych organizacji pozarządowych, charytatywnych, działań i instytucji społecz-

nych (np. domów dziecka). 

Powyższe wyniki potwierdzają stale rosnące oczekiwanie zaangażowania 

od świata biznesu w przedsięwzięcia charytatywne, które miałyby charakter 

systemowy, zaplanowany, będący konsekwencją działań ekonomicznych, 

prawnych i etycznych. Jednocześnie tak niskie zaangażowanie w rozwiązywa-

nie problemów społecznych może wynikać nie tyle z braku zainteresowania, co 

z braku pomysłu na ewentualne wsparcie i współpracę, słabego rozpoznania po-

trzeb otoczenia, a w przypadku małych i mikro- firm- przekonania, że aktyw-

ność prospołeczna generuje dodatkowe koszty. Małe organizacje nie są nasta-

wione na formę budowania stałego partnerstwa z organizacjami społecznymi; 

kładą nacisk na indywidualne relacje, ich zaangażowanie ma zazwyczaj charak-

ter incydentalny, niesformalizowany i niesystemowy, wynika zatem raczej 

z wrażliwości na drugiego człowieka właścicieli firm. Istotną okolicznością 

uzasadniającą nikłe zaangażowanie małych firm, może być niska identyfikacja 

ich właścicieli z lokalną społecznością. 

Najczęściej wskazywaną przez ankietowanych korzyścią, wynikającą ze 

stosowania programów CSR jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy- 

74%, jednocześnie aż 70% uważa, że CSR jest właściwym narzędziem promocji 

firmy (pubic relations).  

Powyższe dane potwierdzają wcześniejsze wyniki badań, zarówno ogól-

nopolskich, jak i regionalnych dotyczących stanu świadomości na temat CSR. 

Wyniki mogą sugerować, że działania społeczne nie wynikają z uświadomionej 

potrzeby czynienia dobra, a CSR ma charakter wyłącznie instrumentalny, są 

swoistym kupowaniem wizerunku. Traktowanie CSR jako narzędzia do „wybie-

lania” wizerunku jest jednak krótkowzroczną perspektywą, szczególnie, gdy ak-

tywność mediów społecznościowych i dziennikarstwa śledczego pozwala na 

błyskawiczne wychwycenie nieuczciwości. Jednocześnie warto zadać pytanie: 

jeśli korzyści są ewidentne, dlaczego tak niewiele firm podejmuje działania od-

powiedzialne społecznie? Co jest barierą dla rozwoju CSR wśród mikro, ma-

łych i średnich przedsiębiorstw? 



352 Europa Regionum XVI (2013) 

 

Na pytanie, czy stosowanie zasad CSR wpływa na zwiększenie przycho-

dów firmy odpowiedzi padały następująco: aż 36% nie ma zdania, 38% odpo-

wiada twierdząco, natomiast 26% jest przekonanych, że zaangażowanie spo-

łeczne firmy nie wpływa pozytywnie na jej przychody. 

Można przypuszczać, że większość ankietowanych odpowiadając na pyta-

nie, zwracała uwagę przede wszystkim na swoją instytucję. Przedstawiciele ma-

łych przedsiębiorstw albo nie mają zdania, albo odpowiadają, że CSR nie 

wpływa na zwiększenie dochodów i jest raczej obciążeniem dla firmy. Uzasad-

nienie takiego myślenia tkwi w mylnym założeniu, że działania odpowiedzialne 

wymagają dużych zmian organizacyjnych, zwiększenia nakładów finansowych, 

zaangażowania czasowego, zatrudnienia dodatkowych osób. Badanym obce jest 

myślenie, że nie trzeba nakładów finansowych i organizacyjnych do stosowania 

uczciwych i transparentnych zasad komunikacji z konsumentami i interesariu-

szami firmy oraz w relacji do własnych pracowników, że w dłuższej perspekty-

wie czasowej jest to zawsze inwestycja o wysokiej stopie zwrotu – przewidy-

walna i ciesząca się dobrą reputacją oraz zaufaniem firma, oddany i zadowolony 

pracownik, lojalny kontrahent. W czasach spowolnienia gospodarczego taka 

strategia myślenia może być dla wielu firm na wagę przetrwania na rynku. 

Firma społecznie odpowiedzialna to taka organizacja, która z jednej strony 

pozostaje otwarta na otoczenie, w którym funkcjonuje (prowadzi szeroki dialog 

z różnymi grupami interesariuszy), z drugiej zaś dostrzegając złożoność pro-

blemów pracowniczych potrafi podejmować działania identyfikujące załogę 

z celami firmy. W coraz większym stopniu przedsiębiorstwa uzależnione są od 

społecznego otoczenia i jego oceny. Stąd CSR wpisując się w programy zrów-

noważonego rozwoju ma, również w Polsce, istotne znaczenie dla ich funkcjo-

nowania. 

Większość badanych dostrzega potrzebę zaangażowania firm w działania 

odpowiedzialne społeczne i jest przekonanych, że w biznesie jest miejsce na 

etykę, choć najczęściej posiadają nikłą wiedzę o tym, czym jest idea CSR oraz 

nie dostrzegają w swoich przedsiębiorstwach przedsięwzięć potwierdzających 

aktywność na tym polu. Społeczne zaangażowanie firm uzasadnia dbałością 

o reputację i wizerunek, a jednocześnie nie widzi związku tego zaangażowania 

z dochodami firmy. Sądzić należy, że sytuacja powyższa powodowana jest zni-
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komą znajomością dokumentów, przewodników i standardów wyznaczających 

reguły rzetelnie prowadzonego biznesu; barierą jest także niedostateczna wiedza 

wśród samych menadżerów i właścicieli przedsiębiorstw, którzy nie widzą po-

trzeby budowania strategii swoich dla firm, co ma oczywisty wpływ na świa-

domość pracowników.  

Podstawa społeczna dla rozwoju CSR w krajach biednych, w przeciwień-

stwie do wysoko rozwiniętych jest niewielka i krucha. Sądzić należy zatem, że 

stan gospodarki, niska kultura biznesowa oraz brak umiejętności przewidywania 

i dostosowywania strategii do nieustannie zmieniających się warunków otocze-

nia, w istotny sposób wpływają na traktowanie idei społecznej odpowiedzialno-

ści jako obciążenia dla przedsiębiorstwa, a nie wartości. Poczucie odpowie-

dzialności za konsumenta, inwestora, społeczeństwo, środowisko przyrodnicze 

w wielu przypadkach staje się wyłącznie fasadą. Okoliczności powyższe spra-

wiają, że w małych przedsiębiorstwach o niższym potencjale finansowym, dia-

log z interesariuszami jest na bardzo niskim poziomie. 

Czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swych 

uprawnień, wiedza ekspercka, prowadzone badania, projektowanie programów 

szkoleń, dobrze wykształcona kadra o wysokich umiejętnościach i kompeten-

cjach społecznych, które są podstawą procesów zmian wewnątrz organizacji, 

mogą wpłynąć na rozumienie CSR w społecznym odbiorze jako filozofii pro-

wadzenia biznesu, a nie krótkotrwałą modę obliczoną na zysk?  

Badania przeprowadzone w 2011 roku przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości na próbie firm mikro, małych, średnich i dużych
5
 wskazują, 

że znajomość CSR wzrasta wraz z ich wielkością, przede wszystkim dlatego, że 

duże przedsiębiorstwa mają świadomość ogromnego ryzyka wizerunkowego, 

społecznego i finansowego, wynikającego z nieuczciwych i nierzetelnych dzia-

łań.  

Wyniki badań ankietowych zaprezentowanych w powyższym artykule po-

równano z badaniami przeprowadzonymi w 2008 roku przez Kujawsko- 

-Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Gospodarczych w Toruniu nad sta-

nem percepcji i wdrażania zasad CSR w województwie Kujawsko-Pomorskim. 

Autorzy tego badania skupili uwagę wyłącznie na dużych i średnich firmach, 

będących częścią międzynarodowych korporacji – (aż 22% z nich zatrudniało 

ponad 500 osób).Wszystkie analizowane wskaźniki były w tych przedsiębior-

                                                           
 5  Patrz: Ocena stanu wdrażania standardów Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu Raport, 

Warszawa 2011, w: www.crsinfo.org/images. 
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stwach wyższe, co oznacza, że standardy działań społecznie odpowiedzialnych 

dla kierownictwa dużych firm mają znaczenie priorytetowe.  

Większość europejskich koncernów deklaruje, że włącza kwestie związane 

z CSR i zrównoważonym rozwojem do swoich transakcji handlowych, a liczba 

globalnych spółek posiadających kodeks postępowania dla dostawców przyrasta 

od 2008 roku o 30–50 % rocznie
6
. Dla badaczy problemu ta informacja jest ko-

lejnym potwierdzeniem, że działania w obszarze Społecznej Odpowiedzialności 

Biznesu w polskiej przestrzeni gospodarczej są przedsięwzięciem długofalo-

wym i wymagającym zaangażowania wszystkich podmiotów życia gospo-

darczego i jego społecznego otoczenia. Należy podkreślić, że zaangażowanie 

małych i średnich przedsiębiorstw w stosowanie zasad CSR w dużej mierze 

uzależnione jest od aktywności i wsparcia instytucji państwa. 

Jednakże zgromadzona wiedza, rozwiązania formalne wsparte wymaga-

niami unijnymi i przykładami dobrych praktyk znanych z innych państw euro-

pejskich (Szwecja, Francja), w polskiej przestrzeni gospodarczej nie mają szer-

szego przełożenia na praktykę działania. Statystyczny wyborca nie rozlicza po-

lityków z zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dla-

tego, należy sądzić, istotnym warunkiem sukcesu jest zaangażowanie się insty-

tucji państwowych w edukowanie i promowanie na wszystkich poziomach 

kształcenia młodzieży idei społecznej odpowiedzialności, propagowanie infor-

macji o firmach spełniających kryteria CSR, wprowadzanie dobrych praktyk do 

urzędów administracji publicznej. 

Anam L., Odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw, w: www.sppc.pl|images|file| 

newsy_pliki|2012|SPCC?publikacja?CSR?PL.pdf. 

Debata: Granice odpowiedzialności biznesu, w: VII Ranking odpowiedzialnych firm 

2013, Dziennik Gazeta Prawna, Dodatek, 24 kwietnia 2013. 

Karwacka M., Kucz M., Gądecki J., Odpowiedzialność biznesu. Badania społecznej or-

ganizacji biznesu w województwie kujawsko-pomorskim, Kujawsko-Pomorski 

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Toruń 2008.  

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Odnowiona Strategia na lata 2011–

2014, w: odpowiedzialnybiznes.pl/public/files|Komunikat_KEStrategia2011-2014 

.pdf. 

                                                           
 6  L. Anam, Odpowiedzialny biznes w łańcuchu dostaw, w: www.spcc.pl/images/file/newsy_ 

pliki/2012/SPCC_publikacja_CSR_PL.pdf. 
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Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. 

M. Bąk, P. Kulawczuk, Instytut badań nad Demokracja i Przedsiębiorstwem Pry-

watnym, Warszawa 2008.  

www.cnavigator.com|materiały|bazadok|288.pdf. 

In polish economical space, programs of CSR are successfully suited for business 

strategies of international corporations and big enterprises. There is a difference in mi-

cro, small and medium corporations, where appreciation of term and benefits arising 

from the conduct of business are definitely smaller. 

In article has been shown the results of the survey about knowledge about CSR. 

The survey has been done among employers and managers of micro, small and medium 

enterprises of Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Purpose of the research was to make 

an estimate of level of knowledge about CSR, used implements of CSR with benefits 

for company and environment. Research allow monitoring progress of ethic in econom-

ic life but also seeing areas of neglectedness and métiers of programs directed to small 

companies which accounts for 90% of all companies in Poland. 

Researches made among group of 700 people compared to researches from previ-

ous years show upward trend of condition of perception and implementation of stand-

ards which is, however, still too low. Companies are focusing on term CSR mainly from 

the perspective of respecting rules and expected benefits (pressure on values). Fact of 

connecting community involvement and high costs, also financial seems to be barrier 

which is hard to overcome. It’s often emphasized by the examined people in difficult fi-

nancial situation of Poland. Lack of concern of formal introduction of strategy of CSR 

to companies doesn’t mean, at the same time, community involvement in socially re-
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sponsible to the local community, because it may results from core values and personal 

preferences of owners. 

Modern business in global economy searches for synergy between economical, 

social and environmental aspects of functioning, building comprehensive strategy based 

on assumptions of CSR. Educational and training activities in all possible dimensions of 

the CSR can significantly affect on creating corporate culture, it’s immediate environ-

ment and the increase of social capital what, in t he current economic crisis is a very 

important point. 

Translated by Paweł Dziemianko 

 

 

 



 

 

 latach 2007–2013 wsparcie rozwoju obszarów wiejskich finansowane 

było w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich (EFRROW)
1
. Zasady pomocy zawarto w Rozporządzeniu 

Rady (WE)1698/ 2005
2
. Zgodnie z nim każdy kraj członkowski zobowiązany 

został do opracowania Krajowego Planu Strategicznego oraz Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW 2007–2013 zawierał zakres i formę 

wsparcia obszarów wiejskich w latach 2007–2013. Kwota środków przeznaczo-

nych na PROW 2007–2013 to około 17,2 mld euro (ponad 13,2 mld euro z bu-

dżetu UE – EFRROW i około 4 mld krajowych środków publicznych). Ze środ-

ków EFRROW 3 mld euro przeznaczone zostały na sfinansowanie zobowiązań 

PROW 2004–2006. Instrumenty PROW 2007–2013 zostały podzielone na osie: 

- Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 

- Oś 2. Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, 

                                                           
 1  Rozporządzenie Rady (WE) 1290/2005 z 25 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania 

wspólnej polityki rolnej (DzU UE 2005, L 2009/1). 

 2  Rozporządzeniu Rady (WE)1698/ 2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (EFRROW) (DzU UE, L 277/1). 
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- Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiej-

skiej, 

- Oś 4. LEADER. 

Oś 1 zawierała następujące działania: „Szkolenie zawodowe dla osób za-

trudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 

„Renty strukturalne”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posia-

daczy lasów”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości 

dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, „Poprawianie i rozwijanie in-

frastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, 

„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Działania informa-

cyjne i promocyjne”, „Grupy producentów rolnych”
3
. Nazwa osi sugeruje, że 

rezultatem wymienionych działań będzie obniżenie kosztów produkcji prowa-

dzące do poprawy sytuacji dochodowej
4
.  

Zarządzaniem PROW 2007–2013 zajmował się Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Część zadań została delegowana do: Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (w zakresie 15 z 23 działań), Fundacji Programów 

Pomocy dla Rolnictwa (w zakresie 1 działania), Agencji Rynku Rolnego (w za-

kresie 1 działania) i Samorządów Województw (w zakresie 6 działań)
5
.  

Możliwość uzyskania dofinansowania z programów UE wspierających 

rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich sprawiła, że pojawiły się nowe zadania 

dla instytucji, które powinny zapewnić pomoc rolnikom zarówno w pozyskiwa-

niu funduszy z UE, jak i w podjęciu decyzji dotyczących rozwoju gospodarstw
6
. 

Rolnicy największe zaufanie mają do Ośrodków Doradztwa Rolniczego będą-

cych państwową instytucją wspierającą rozwój wsi i rolnictwa
7
. W wojewódz-

twie kujawsko-pomorskim pomocy kierującym gospodarstwami udziela Kujaw-

sko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR) realizując działania 

                                                           
 3  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 materiał informacyjny, Mini-

sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009, s. 5. 

 4  J. Rowiński, Ocena merytoryczna programu PROW–2013 na tle poprzednich programów, 

w: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i re-

gionów wiejskich (studium porównawcze), red. J. Rowiński, IERiGŻ–PIB, Warszawa 2010, s. 23. 

 5  Sprawozdanie z działalności Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 r., 

Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa 2012, s. 28. 

 6  T. Miś, Ocena instytucji doradczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (na przykła-

dzie województw Polski południowej), w: Ocena dostosowania systemu instytucjonalnego działa-

jącego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii i Rozwoju Kraju i kierunku zmian 

WPR, red. D. Kołodziejczyk, M. Gospodarowicz, IERiGŻ–PIB, Warszawa 2011, s. 98. 

 7  M. Duczkowska-Piasecka, Przedsiębiorczość na wsi, w: Encyklopedia agrobiznesu, Funda-

cja Innowacja, Warszawa 1998, s. 634–635. 
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mające na celu zwiększenie dochodu z gospodarstwa rolnego oraz poprawę wa-

runków życia rolników i ich rodzin. Dlatego celem artykułu było ukazanie prac 

doradczych podejmowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa 

Rolniczego dla wsparcia rolników w pozyskiwaniu środków finansowych 

w ramach wybranych działań Osi 1 PROW – „Poprawa konkurencyjności sek-

tora rolnego i leśnego”. 

 

Analizą objęto lata 2011–2013. W opracowaniu wykorzystano dokumenty 

KPODR: Regulamin organizacyjny Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradz-

twa Rolniczego w Minikowie, Sprawozdanie z realizacji rocznego programu 

działalności KPODR w Minikowie za 2011 i 2012 r., Program działalności Ku-

jawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2012 i 2013 r. 

W KPODR w analizowanym okresie zatrudnionych było 254 pracowni-

ków: 130 doradców terenowych i 51 specjalistów zakładowych
8
. Na jednego 

doradcę terenowego przypadało 600 gospodarstw, natomiast na 1 specjalistę za-

kładowego 1529. W KPODR 145 doradców posiadało uprawnienia do doradza-

nia w zakresie działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i po-

siadaczy lasów”, a 91 w zakresie „Programu rolnośrodowiskowego” z PROW 

2007–13. 

 

W analizowanym okresie jednym z priorytetów w KPODR był – Priorytet 

I – „Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie kujaw-

sko-pomorskim”. W ramach tego priorytetu realizowano: Program 4 – „Przygo-

towanie rolników do korzystania z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej” 

                                                           
 8  Stan na 30 września 2012 r. 
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oraz Program 5 – „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”. Pro-

gram 4 obejmował 4 zadania: 

1. Edukacja rolników w zakresie działań PROW 2007–2013 i wsparcie ich 

w pozyskiwaniu środków finansowych. 

2. Przekazywanie rolnikom informacji w zakresie wprowadzania zasady wza-

jemnej zgodności (cross compliance). 

3. Doradztwo dla rolników składających wnioski o płatności do gruntów rol-

nych. 

4. Wspieranie rolników w organizowaniu grup producentów rolnych. 

Celem Zadania 1 było nabycie przez rolników umiejętności pozyskiwania 

funduszy przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. W roku 

2013 planowane jest zmniejszenie działań doradczych skoncentrowanych na in-

strumentach PROW 2007–2013, a intensyfikowanie odnoszących się do nowej 

perspektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020. Polskie rolnictwo, aby 

sprostać konkurencji na rynku europejskim wymaga dalszego unowocześniania 

gospodarstw. Znalazło to odzwierciedlenie w decyzjach podejmowanych przez 

prowadzących gospodarstwa. Największym zainteresowaniem rolników z tere-

nu województwa kujawsko-pomorskiego spośród działań Osi 1 PROW 2007–

2013 w latach 2011–2012 cieszyły się: „Modernizacja gospodarstw rolnych” 

oraz „Ułatwianie startu młodym rolnikom” (tab. 1). Działanie „Renty struk-

turalne”, którego celem była poprawa struktury agrarnej kraju oraz przyspie-

szenie procesu wymiany pokoleniowej, a także zwiększenie konkurencyjności 

gospodarstw rolnych poprzez przejmowanie ich przez młodszych, lepiej wy-

kształconych rolników cieszyło się mniejszym zainteresowaniem. Wynikać to 

może z faktu, że nowe zasady przyznawania rent zostały zaostrzone w stosunku 

do poprzednio obowiązujących
9
. Odnotowano także małe zainteresowanie dzia-

łaniem „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i Leś- 

nej”, którego celem była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw przetwór-

czych (tab. 1).  

Realizując zadanie 1 doradcy KPODR udzielili wiele porad
10

 – w latach 

2011 i 2012 odpowiednio: 2842 i 1588, natomiast na rok 2013 zaplanowano ich 

                                                           
 9  J. Rowiński, Ocena merytoryczna programu PROW–2013 na tle poprzednich programów, 

w: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i re-

gionów wiejskich (studium porównawcze), red. J. Rowiński, IERiGŻ–PIB, Warszawa 2010, s. 45. 

 10  Porada jest usługą doradczą, która powinna zakończyć się udokumentowanym rozwiąza-

niem problemu. 
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1519 (tab. 1). Przewidziano też znaczną liczbę szkoleń
11

: w 2011 o tematyce 

związanej z PROW 2007–2013, w 2012 r. – odnoszących się do zmian we WPR 

w nowym okresie programowania (na spotkaniach przekazywano informacje 

o planach przyszłego kształtu wspólnej polityki rolnej i stanie negocjacji mają-

cych na celu ich wprowadzenie), natomiast w 2013 r. – dotyczących pozyskania 

środków unijnych po 2013 roku (tab. 1, tab. 2). Zorganizowana została konfe-

rencja pt.: „Rezultaty Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–

2013”. Wzięło w niej udział 110 uczestników. W ramach zadania 1 w roku 

2011 przeprowadzono 148, a w 2012 roku – 102 lustracje
12

. W kolejnym 

2013 r. przewidziano ich 14 (tab. 1). W wyniku pracy doradczej kwoty, które 

obejmowały złożone wnioski były wyższe od przydzielonych dla regionu. 

Szczególnie wiele wniosków odnotowano w ramach działania „Modernizacja 

gospodarstw rolnych”. Na ich rozpatrzenie oczekuje jeszcze tak wielu rolni-

ków, że kolejny nabór nie obejmie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Tabela 1 

Wybrane działania doradcze w KPODR w ramach zadania „Edukacja rolników 

w zakresie działań PROW 2007–2013 i wsparcie ich w pozyskiwaniu środków finanso-

wych” – zrealizowane w latach 2011 i 2012 i zaplanowane w roku 2013 

Lp Działanie 
Lata 

2011 2012 2013 

1. Porady 2842 1588 1519 

2. Szkolenia 30 54 60 

3. Konferencje – 1 – 

4. Opracowania13: 

− Renty strukturalne 

− Ułatwianie startu młodym rolnikom 

− Modernizacja gospodarstw rolnych 

− Zwiększenie wartości dodanej podstawowej pro-

dukcji rolnej i leśnej 

− Korekta planu i/ lub wniosku do działań PROW na 

zlecenie klienta 

 

7 

290 

1026 

– 

 

 

– 

18 

230 

2 

 

23 

 

– 

2 

50 

2 

 

5. Lustracje w gospodarstwach 148 102 14 

Źródło:  opracowanie własne. 

                                                           
 11  Celem przeprowadzanych szkoleń jest zdobycie lub doskonalenie umiejętności wspartych 

niezbędną wiedzą. 

 12  Pobyt doradcy w gospodarstwie w celu uaktualnienia danych, udzielenia porady. 

 13  Obejmują opracowania typu: analizy ekonomiczne, biznes plany, wnioski obszarowe i rol-

no-środowiskowe wykonywane na zlecenie zarządzającego gospodarstwem. 
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Tabela 2 

Tematyka ważniejszych szkoleń realizowanych w KPODR w ramach zadania „Eduka-

cja rolników w zakresie działań PROW 2007–2013 i wsparcie ich w pozyskiwaniu środ-

ków finansowych” w latach 2011–2013 

Rok Temat 
Liczba szko-

leń 

Liczba uczest-

ników 

2011 PROW 2007–2013 6 137 

2012 Zmiany we WPR w nowym okresie programowania 38 708 

2013 Pozyskanie środków unijnych w nowym okresie pro-

gramowania po 2013 roku 

19 300 

Źródło:  opracowanie własne. 

Przesłaniem działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników 

i posiadaczy lasów” było uzyskanie przez beneficjentów wsparcia w wyniku 

korzystania z usług doradczych w celu dostosowania gospodarstw do zasady 

wzajemnej zgodności
14

. W KPODR prace doradcze mające na celu popularyza-

cję wśród rolników tego działania prowadzono w ramach zadania 2 – „Przeka-

zywanie rolnikom informacji i doradztwo w zakresie wprowadzania zasady wza-

jemnej zgodności (cross compliance)”. Pomoc doradcza obejmowała ocenę 

spełniania przez gospodarstwo rolne wymogów wzajemnej zgodności, jak rów-

nież wsparcie w sporządzaniu planu dostosowania do niej gospodarstwa. W ra-

mach zadania 2 doradcy KPODR udzielili w 2011 r. 1019 porad i przeprowa-

dzili 174 szkolenia. W szkoleniach brało udział 4422 rolników. W 2012 r. 

udzielono 1134 porady oraz zorganizowano 61 szkoleń (tab. 3, 4). Na kolejny 

rok zaplanowano 1193 porady oraz 78 szkoleń. Realizując zadanie 2 przepro-

wadzono lustracje gospodarstw (w 2011 roku – 1457, w 2012 roku – 1358) oraz 

przygotowano 646 raportów z kompleksowej oceny gospodarstw rolnych do 

minimalnych norm i wymogów wzajemnej zgodności i BHP w roku 2011 i 632 

w roku 2012. W kolejnym roku – 2013 – przewiduje się przeprowadzenie 796 

lustracji oraz opracowanie 236 raportów (tab. 3). Podpisano 317 umów (na 314 

planowanych w latach 2011–2012) na korzystanie z usług doradczych przez 

rolników i posiadaczy lasów, dla których przewidziano usługę polegającą na 

kompleksowej ocenie gospodarstwa rolnego w zakresie spełniania wymogów 

                                                           
 14  Cross-compliance – spełnienie przez gospodarstwo wymogów wzajemnej zgodności 

w trzech obszarach (A – od 1 stycznia 2009 r. obejmujące identyfikację i rejestrację zwierząt oraz 

zagadnienia ochrony środowiska naturalnego; B – od 1 stycznia 2011 r. – obejmujące zdrowie pu-

bliczne, zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin; C – od 2013 r. – 

obejmujące dobrostan zwierząt) uzależniające m.in. otrzymanie dopłat bezpośrednich oraz niektó-

rych płatności w ramach PROW 2007–2013. 
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cross compliance oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2013 r. zapla-

nowano także przeprowadzenie cyklu szkoleń (65) mających uświadomić rolni-

kom jak ważne jest spełnienie wymagań cross compliance. Przewidziano rów-

nież doradztwo indywidualne oraz pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinan-

sowanie tego działania. (tab. 3). 

Tabela 3 

Działania doradcze w ramach zadania „Przekazywanie rolnikom informacji i doradztwo 

w zakresie wprowadzania zasady wzajemnej zgodności” – zrealizowane  

w 2011 i 2012 r. i zaplanowane na rok 2013 

Lp Działanie 
Lata 

2011 2012 2013 

1. Porady 1019 1134 1193 

2. Szkolenia 174 61 78 

3. Opracowania: 

− wniosek o dofinansowanie: korzystanie z usług dorad-

czych przez rolników i posiadaczy lasów, 

− raport z oceny dostosowania gospodarstwa rolnego do mi-

nimalnych norm i wymogów wzajemnej zgodności i BHP, 

− plan dostosowania gospodarstwa rolnego do minimalnych 

norm i wymogów wzajemnej zgodności i BHP 

 

651 

 

646 

 

1 

 

690 

 

632 

 

8 

 

208 

 

236 

 

– 

4. Podpisanie umowy z rolnikiem na korzystanie z usług dorad-

czych przez rolników i posiadaczy lasów 

– 317 200 

5. Lustracje w gospodarstwach 1457 1358 796 

Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 4 

Tematyka ważniejszych szkoleń zrealizowanych w 2012 r. w KPODR w ramach zada-

nia „Przekazywanie rolnikom informacji i doradztwo w zakresie wprowadzania zasady 

wzajemnej zgodności” 

Temat Liczba szkoleń 
Liczba uczest-

ników 

Minimalne wymagania wzajemnej zgodności oraz bezpie-

czeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym 

6 107 

Wymagania wzajemnej zgodności ze szczególnym uwzględ-

nieniem dobrostanu zwierząt 

1 38 

Szkolenia z zakresu dostosowania gospodarstw rolnych Po-

morza i Kujaw do wymogów wzajemnej zgodności 

25 504 

Wymogi wzajemnej zgodności dotyczące ochrony środowi-

ska naturalnego 

1 17 

Źródło:  opracowanie własne. 



364 Europa Regionum XVI (2013) 

 

Celem działania „Grupy producentów rolnych” było dostosowanie pro-

dukcji z gospodarstw członków grup producentów rolnych do wymogów ryn-

kowych oraz wspólne wprowadzanie produktów do obrotu. Doradcy KPODR 

W ramach zadania 4. „Wspieranie rolników w organizowaniu grup producen-

tów rolnych” udzielali pomocy w tworzeniu nowych i funkcjonowaniu istnieją-

cych. Działania doradcze w ramach zadania 4 obejmowały porady, szkolenia 

oraz opracowania. W 2011 r. doradcy KPODR udzielili 91 porad, w 2012 ich 

liczba zwiększyła się do 136, na kolejny rok planuje się – 247. W 2011 r. zor-

ganizowano 12 szkoleń w których brało udział 145 osób, natomiast w 2012 ro-

ku – 14 – dla 188 osób. Na rok 2013 zaplanowano ich 25 (tab. 5, tab. 6). W re-

zultacie prowadzonej pracy doradczej w 2011 r. utworzono 3 grupy producen-

tów rolnych oraz 3 grupy producentów owoców i warzyw oraz rozpoczęto pro-

ces tworzenia i rejestracji 7 grup producentów rolnych i 5 grup producentów 

owoców i warzyw. Efektem pracy doradczej prowadzonej w 2012 roku było 

utworzenie 2 grup producentów rolnych i rozpoczęcie tworzenia 4. Prace te bę-

dą kontynuowane. W 2011 r. doradztwem objęte były 24 grupy ogrodnicze oraz 

39 grup producentów rolnych. W 2012 r. było to już 25 grup producentów owo-

ców i warzyw oraz 44 grupy producentów rolnych. Przewiduje się, że w 2013 r. 

będzie to odpowiednio: 40 grup ogrodniczych oraz 60 grup producentów rol-

nych. W grudniu 2012 spośród zarejestrowanych 988 grup producentów rol-

nych w rejestrze Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego znajdowało 

się 113 (o 17 % więcej niż na koniec 2011 roku)
 15

. W klasyfikacji wojewódz-

two kujawsko-pomorskie znalazło się na drugim miejscu w kraju. Zaplanowana 

na 2012 rok konferencja – „Zasady funkcjonowania grup producentów w świe-

tle nowego prawodawstwa” została przełożona na 2013 r. z powodu braku usta-

leń dotyczących pomocy finansowej dla grup producentów w ramach PROW 

2014–2020 (tab. 5). 

Tabela 5 

Działania doradcze w ramach zadania „Wspieranie rolników w organizowaniu grup 

producentów rolnych” – zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. i zaplanowane na rok 2013 

                                                           
 15  Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Lp Działanie 
Lata 

2011 2012 2013 

1. Porady 91 136 247 

2. Szkolenia 12 14 25 
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Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 6 

Tematyka ważniejszych szkoleń w KPODR zrealizowanych w 2011 i 2012 r w ramach 

zadania „Wspieranie rolników w organizowaniu grup producentów rolnych” oraz za-

planowanych na rok 2013 

Rok Temat 
Liczba szko-

leń 

Liczba uczest-

ników 

2011 Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producen-

tów zbóż i rzepaku 

2 34 

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producen-

tów rolnych 

3 21 

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producen-

tów jaj 

1 8 

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producen-

tów warzyw 

1 13 

Podnoszenie konkurencyjności gospodarstw rolnych 

poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym 

uwzględnieniem formy spółdzielczej 

1 15 

2012 

 

Podniesienie się konkurencyjności gospodarstw rol-

nych poprzez zrzeszanie się rolników ze szczególnym 

uwzględnieniem formy spółdzielczej 

3 64 

Tworzenie grup producentów 1 18 

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producen-

tów owoców i warzyw 

3 28 

Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producen-

tów rolnych 

2 25 

Zasady tworzenia i funkcjonowania grupy producen-

tów trzody chlewnej 

2 26 

2013 Zasady tworzenia i funkcjonowania grup producen-

tów 

12 150 

Źródło:  opracowanie własne. 

Działanie „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, 

wprowadzone dla poprawy jakości produkcji i produktów przeznaczonych do 

konsumpcji przez ludzi oraz zwiększenia spożycia tych produktów, ma wspie-

rać rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości. Od 1 stycznia 2014 r. 

3. Konferencja: Zasady funkcjonowania grup producentów 

w świetle nowego prawodawstwa 

– – 1 

4. Opracowania: 

− plan działania grupy producentów rolnych, 

− wniosek: grupy producentów rolnych, 

− przygotowanie dokumentów do rejestracji grupy produ-

centów rolnych, 

− zmiany planu dochodzenia do uznania dla grupy owoców 

i warzyw. 

 

3 

3 

5 

 

5 

 

3 

2 

 

 

9 

 

4 

4 

4 

 

10 
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produkcja roślinna w Polsce będzie podlegać zasadom integrowanej ochrony, 

bowiem państwa członkowskie UE są zobowiązane do opracowania i wdrożenia 

ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników 

środków ochrony roślin
16

. Ma to zmniejszyć zagrożenie związane ze stosowa-

niem pestycydów. Realizowany w KPODR Program 5 – „Uczestnictwo rolni-

ków w systemach jakości żywności” obejmował 3 zadania: 

1. Upowszechnianie wśród rolników wiedzy i umiejętności stosowania inte-

growanych metod produkcji. 

2. Propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności. 

3. Wsparcie doradcze rolników we wdrażaniu unijnych systemów jakości żyw-

ności. 

Celem zadania 1 było wsparcie doradcze rolników zainteresowanych pro-

dukcją integrowaną (IP)
17

. Ten system produkcji jest dobrowolny, stosowany 

w gospodarstwach od których odbiorcy wymagają certyfikatów potwierdzają-

cych jakość produktów. Integrowana produkcja jest produkcją z wykorzysta-

niem w pierwszej kolejności bezpieczniejszych metod – niechemicznych (bio-

logicznych, fizycznych i agrotechnicznych). Produkcja ta uwzględnia ochronę 

środowiska i zdrowie ludzi. Jednak według zasad IP w Polsce prowadzonych 

jest jedynie 4% powierzchni uprawy jabłoni i około 2% porzeczek, truskawek 

i wiśni. W województwie kujawsko-pomorskim IP rozwinęła się głównie 

w sektorze owoców i warzyw. Zainteresowanie rolników tą produkcją pomimo 

działań podejmowanych w KPODR jest znikome, bowiem oczekiwania produ-

centów związane z otrzymaniem dotacji w ramach IP były znacznie większe. 

Działaniami doradczymi podejmowanymi w ramach zadania były: porady, 

szkolenia, lustracje. W 2011 r. udzielono zaledwie 26 porad, zorganizowano 

trzy szkolenia, zakończone egzaminem, w których udział wzięło 77 osób. 

Uczestnikami byli producenci jabłoni, grusz, wiśni, śliw, porzeczek oraz tru-

skawek (tab. 7, 8). W 2012 r. przeprowadzono szkolenia głównie dla producen-

tów jabłek którym certyfikat IP był potrzebny w eksporcie owoców. Zadanie to 

będzie kontynuowane w 2013 r. (tab. 7). 

                                                           
 16  Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 roku 

(DzU Unii Europejskiej L 309/71) ustanawiającą wytyczne na rzecz zrównoważonego stosowania 

pestycydów. 

 17  Integrowana produkcja regulowana jest ustawą o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. (DzU 

2004, nr 11, poz. 94 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

integrowanej produkcji (DzU 2004, nr 178, poz. 1834 ze zm.). 
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Tabela 7 

Działania doradcze realizowane w ramach zadania „Upowszechnianie wśród rolników 

wiedzy i umiejętności stosowania integrowanych metod produkcji” zrealizowane 

w 2011 i 2012 r. oraz zaplanowane na 2013 r. 

Lp Działanie 
Lata 

2011 2012 2013 

1. Porady 26 46 77 

2. Szkolenia 3 5 9 

3. Konferencja   1   

4. Lustracje 1 3 15 

Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 8 

Tematyka ważniejszych szkoleń zrealizowanych w KPODR w 2012 r. w ramach zada-

nia „Upowszechnianie wśród rolników wiedzy i umiejętności stosowania integrowanych 

metod produkcji”  

Temat Liczba szkoleń 
Liczba uczest-

ników 

Nawożenie dolistne w integrowanej produkcji owoców 1 21 

Bezpieczeństwo produkcji warzyw 2 32 

Pola doświadczalne firmy BASF 1 27 

Integrowana produkcja roślin sadowniczych 1 35 

Źródło:  opracowanie własne. 

Rolnictwo ekologiczne jest szansą na uzyskanie produktów wysokiej jako-

ści. Celem zadania 2 „Propagowanie ekologicznych metod produkcji żywności” 

realizowanego w KPODR w ramach Programu 5 było upowszechnianie i pro-

mocja wśród rolników ekologicznych metod produkcji żywności. Doradcy 

KPODR służyli pomocą w pozyskiwaniu funduszy unijnych z PROW 2007–

2013 dla producentów żywności ekologicznej. Praca doradcza dotyczyła zmie-

niających się przepisów prawnych, metod produkcji przyjaznych środowisku, 

znakowania produktów ekologicznych oraz ich dystrybucji W ramach zadania 

doradcy KPODR udzielili 70 porad w 2011 r i 104 w 2012 r. (na kolejny rok 

zaplanowano ich 149). W KPODR przeprowadzono z tego zakresu 14 szkoleń 

w roku 2011 i 22 w 2012 ( w 2013 przewiduje się 10) oraz wykonano lustracje 

w gospodarstwach (8 w 2011 r. i 45 w 2012 r., na 2013 przewidziano ich – 44) 

(tab. 9, 10). KPODR systematycznie uczestniczy w promocji żywności ekolo-

gicznej. Podczas Targów Turystyczno-Ogrodniczych „Lato na wsi” w Miniko-

wie i „Kujawsko-Pomorskiego Miodowego Lata” w Zarzeczewie przygotowano 
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stoiska z żywnością ekologiczną. W trakcie imprez przeprowadzono także kon-

kursy o tematyce ekologicznej: „Poznaję produkt ekologiczny”, „Ekologia 

w domu i zagrodzie”. KPODR także od 5 lat organizuje wraz z Urzędem Mar-

szałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Stowarzyszeniem Produ-

centów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND stoiska na Międzyna-

rodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BIOFACH w No-

rymberdze. Prezentowane są tam produkty i przetwory ekologiczne z woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego. W roku 2011 zorganizowano 3 wystawy rol-

nictwa ekologicznego, w 2012 – 5, w 2013 planuje się 2 (tab. 9). 

Wśród konsumentów żywności ekologicznej od wielu lat dużą popularno-

ścią cieszą się corocznie organizowane na terenie województwa kujawsko- 

-pomorskiego Krajowe Dożynki Ekologiczne. W 2011 r., podobnie jak w latach 

ubiegłych, na zlecenie MRiRW – KPODR wraz z Urzędem Marszałkowskim 

był organizatorem wojewódzkiego etapu IV edycji konkursu na najlepsze go-

spodarstwo ekologiczne na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Spośród 6 go-

spodarstw ekologicznych zgłoszonych do konkursu w kategoriach: „ekologia – 

środowisko” oraz „ekologiczne gospodarstwo towarowe” wybrano dwa do kra-

jowego etapu konkursu.  

Działania prowadzone przez KPODR z zakresu ekologicznych metod pro-

dukcji spotykają się ze znacznym zainteresowaniem rolników. W 2011 roku do-

radcy współpracowali z 4 grupami docelowymi rolników ekologicznych z po-

wiatu nakielskiego, tucholskiego, brodnickiego i świeckiego. KPODR współ-

działa też z wybranymi gospodarstwami ekologicznymi będąc partnerem w pro-

jekcie BERAS IMPLEMENTATION mającym na celu ograniczenie wpływu 

zanieczyszczeń do morza bałtyckiego. Jedno z gospodarstw stanowi bazę szko-

leniową do zajęć praktycznych i teoretycznych do kształcenia rolników, dorad-

ców i młodzieży. W 2012 roku po raz pierwszy KPODR był organizatorem eta-

pu wojewódzkiego olimpiady wiedzy o rolnictwie ekologicznym dla szkół rol-

niczych województwa. Dla propagowania tej bezpiecznej dla środowiska meto-

dy produkcji na stronie internetowej Ośrodka zamieszczony został katalog go-

spodarstw ekologicznych, przetwórni i hurtowni ekologicznych. Praca doradcza 

sprawia, że wzrasta zarówno liczba gospodarstw ekologicznych (327 

w 2011 r.), przetwórni ekologicznych (w 2011 r. – 13) jak i liczba odbiorców. 

Jednak ten przyrost jest zbyt powolny. Dlatego działania informacyjne i eduka-

cyjne powinny zostać skierowane nie tylko do rolników ale i do odbiorców. 
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Tabela 9 

Działania doradcze w ramach zadania „Propagowanie ekologicznych metod produkcji 

żywności” – zrealizowane w 2011 i 2012 r. i zaplanowane na 2013 r.  

Źródło:  opracowanie własne. 

Tabela 10 

Tematyka ważniejszych szkoleń i konferencji w ramach zadania „Propagowanie ekolo-

gicznych metod produkcji żywności” zrealizowanych w 2011 i 2012 r. oraz zaplanowa-

nych na rok 2013” 

Temat Liczba szkoleń 
Liczba uczest-

ników 

Szkolenia w 2011 r. 

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w woj. 

kujawsko-pomorskim 

2 49 

Ekologiczne metody ochrony roślin 1 11 

Jak rozpoznać produkt ekologiczny – warsztaty 3 46 

Jakość żywności ekologicznej – warsztaty 1 15 

Rolnictwo ekologiczne tak czy nie 1 18 

Wartości zdrowotne żywności ekologicznej 1 16 

Rolnictwo ekologiczne szansą dla zachowania bioróżnorod-

ności 

1 15 

Promocja ekologicznych metod produkcji żywności. Bioróż-

norodność w ogrodach przydomowych 

1 20 

Szkolenia w 2012 r. 

Marketing a rynek produktów ekologicznych 1 30 

Jak rozpoznać produkt ekologiczny – warsztaty 3 46 

Wiem co jem-zasady znakowania produktów ekologicznych 

– warsztaty 

1 20 

Żywność ekologiczna „od pola do stołu”– zasady sprzedaży 

bezpośredniej – warsztaty 

2 73 

Zasady znakowania eko- żywności 1 15 

Bioróżnorodność w ogrodach przydomowych 1 22 

Promocja żywności proekologicznej na rynku konsumenc-

kim – warsztaty 

1 20 

Konferencja w 2011 r. 

Rolnictwo ekologiczne – dobre dla natury i człowieka 1 36 

Konferencja w 2012 r. i 2013 r. 

Lp Działanie 
Lata 

2011 2012 2013 

1. Porady 70 104 149 

2. Szkolenia 14 22 10 

3. Opracowania: 

− przygotowanie wniosku do atestacji 

– 

1 

– 

– 

– 

– 

4. Konferencje 1 2 1 

5. Lustracje w gospodarstwach 8 45 44 

6. Wystawy rolnictwa ekologicznego 3 5 2 
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Temat Liczba szkoleń 
Liczba uczest-

ników 

Marketing i sprzedaż produktów ekologicznych 1 60 

Źródło:  opracowanie własne. 

W KPODR realizowane było także Zadanie 3. „Wsparcie doradcze rolni-

ków we wdrażaniu unijnych systemów jakości żywności”, którego celem było 

udzielenie pomocy edukacyjnej rolnikom produkującym żywność wysokiej ja-

kości. W roku 2011 udzielono 22 porady oraz zorganizowano szkolenie dla 20 

osób na temat: „Elementy proekologiczne w produkcji truskawek przemysło-

wych (tab. 11).  

Tabela 11 

Działania doradcze w 2011 r. w ramach zadania „Wsparcie doradcze rolników we 

wdrażaniu unijnych systemów jakości żywności” 

Lp Działanie 2011 r. 

1. Porady 22 

2. Szkolenia 1 

Źródło:  opracowanie własne. 

Małe zainteresowanie doradztwem w tym zakresie wynika z niewielkiej 

pomocy finansowej, którą rolnicy mogą otrzymać w przeciwieństwie do wymo-

gów, które muszą spełnić. Od roku 2012 temat ten jest realizowany w KPODR 

w priorytecie III „Wielofunkcyjny, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”. 

Przeprowadzone badania potwierdziły znaczącą rolę KPODR w regionie 

dla pozyskiwania środków finansowych z UE. Przedstawiona analiza pokazała 

dużą różnorodność działań doradczych podejmowanych dla wsparcia rolników 

w korzystaniu ze środków finansowych w ramach Osi 1 PROW – „Poprawa 

konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”. W KPODR były one realizo-

wane w ramach – Priorytetu I – „Poprawa konkurencyjności gospodarstw rol-

nych w województwie kujawsko-pomorskim” poprzez: prowadzenie działalności 

informacyjnej, udzielanie porad, organizowanie szkoleń, kursów i konferencji, 

opracowywanie wniosków, planów, organizowanie wystaw i konkursów, pro-

wadzenie lustracji. Liczba działań zależała od zainteresowania rolników. Do-
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radcy KPODR przekazywali prowadzącym gospodarstwa niezbędną wiedzę 

związaną z możliwością uzyskania pomocy z funduszy UE. W roku 2013 pla-

nowane jest zmniejszenie działań doradczych skoncentrowanych na instrumen-

tach PROW 2007–2013, a intensyfikowanie odnoszących się do nowej per-

spektywy finansowej obejmującej lata 2014–2020. W wyniku prac doradczych, 

mających na celu przekazanie rolnikom informacji i przygotowanie ich do ko-

rzystania z funduszy na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach pod-

stawowych działań Osi 1 PROW, kwoty złożonych wniosków przewyższały 

przydzielone dla regionu.  

Duczkowska-Piasecka M., Przedsiębiorczość na wsi, w: Encyklopedia agrobiznesu. 

Fundacja Innowacja, Warszawa 1998. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 roku ustana-

wiająca wytyczne na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (DzU Unii 

Europejskiej L 309/71).  

Miś T., Ocena instytucji doradczych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich (na 

przykładzie województw Polski południowej), w: Ocena dostosowania systemu in-

stytucjonalnego działającego na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa do Strategii 

i Rozwoju Kraju i kierunku zmian WPR, red. D. Kołodziejczyk, M. Gospodaro-

wicz, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011. 

Program działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 2012 

i 2013 r. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 materiał informacyjny, Mi-

nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2009. 

Regulamin organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Minikowie. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie integrowanej produkcji 

(DzU 2004, nr 178, poz. 1834 ze zm.). 

Rozporządzenie Rady (WE) 1290/2005 z 25 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania 

wspólnej polityki rolnej (DzU UE 2005, L 2009/1) 

Rozporządzeniu Rady (WE)1698/ 2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) (DzU UE, L 277/1). 

Rowiński J., Ocena merytoryczna programu PROW–2013 na tle poprzednich progra-

mów, w: Wpływ funduszy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na 

rozwój rolnictwa i regionów wiejskich (studium porównawcze), red. J. Rowiński, 

IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010. 
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Sprawozdanie z działalności Agencji Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 

2011 r., Departament Programowania i Sprawozdawczości, Warszawa 2012. 

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności KPODR w Minikowie za 

2011 i 2012 r. 

Ustawa z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (DzU 2004, nr 11, poz. 94 ze zm.).  

www.kpodr.pl. 

The purpose of the article was to show advisory work undertaken to support the 

farmers in raising funds for selected measures of Axis 1 of the PROW – „Improving the 

competitiveness of the agricultural and forestry sector” for example Kuyavian-

Pomeranian Agricultural Advisory Centre (KPODR). The sources of information were 

KPODR documents for the years 2011–2013. The analysis showed a wide variety of 

taken measures by KPODR to support farmers in raising funds from the EU funds. They 

were carried out through: information activities, advice, training, courses and confer-

ences, preparation of proposals, plans, organization of exhibitions and competitions, 

conducting the surveys. The study confirmed a significant role of KPODR in the region 

to raise funds from the EU. 

Translated by Alicja Porowska 

 

 



 

 

ednym z najważniejszych celów strategii Europa 2020 jest rozwój sprzyja-

jący włączeniu społecznemu, co oznacza wysoki poziom zatrudnienia oraz 

spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. Zrealizowanie tego celu ma być 

osiągnięte m.in. poprzez zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

Ogromne zróżnicowanie terytorialne między państwami członkowskimi, ale 

również wewnątrz państw członkowskich wymaga, aby wzmacnianie spójności 

gospodarczej i społecznej rozpatrywać nie tylko na poziomie międzynarodo-

wym, ale również w podziale na tereny wiejskie i miejskie.  

Tereny wiejskie zajmują ponad 90% obszaru Polski, a zamieszkuje je oko-

ło 40% ludności
1
, w związku z tym ich rozwój stanowi ważną dziedzinę polity-

ki. Badania pokazują, że ubóstwo na obszarach wiejskich, w porównaniu z ob-

szarami miejskimi, jest wyższe, co najczęściej jest wynikiem takich problemów 

gospodarczych, jak: niski poziom dochodów, mniejsze możliwości zatrudnie-

nia, niski poziom wykształcenia oraz niska jakość infrastruktury. Ogół tych 

problemów został określony jako ubóstwo obszarów wiejskich
2
. Pojęcie to 

oznacza istnienie pewnych cech obszarów wiejskich, które mogą stanowić prze-

                                                           
 1  Obszary wiejskie. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 

Olsztyn 2013, s. 26. 

 2  Poverty and Social Exclusion In Rural Areas. Final study report, European Commission, 

European Communities 2008, s. 7–13. 
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szkodę w budowaniu spójnego społeczeństwa, m.in. poprzez większe zagroże-

nie ubóstwem osób zamieszkałych w tych regionach w porównaniu z obszarami 

miejskimi (ubóstwo na obszarach wiejskich). 

Pojęcie ubóstwa obszarów wiejskich można w zasadzie powiązać z teorią 

biegunów wzrostu (growth poles) autorstwa Francisa Perroux. Teoria ta jest 

jedną z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji wskazujących na koncentra-

cję przestrzenną rozwoju regionalnego. Co prawda początkowo odnosiła się ona 

do przedsiębiorstw, gałęzi przemysłu i sektorów, jednak zagadnienia regionalne 

zostały wprowadzone do tej teorii przez A.O. Hirschmana i G. Myrdala
3
. 

A. Hirschman mówił o tzw. geograficznych centrach wzrostu, z których nastę-

puje naturalne rozprzestrzenianie się rozwoju. Działania publiczne powinny 

jednak wzmacniać rozwój regionów centralnych oraz wspierać jego rozprze-

strzenianie np. poprzez budowanie infrastruktury komunikacyjnej. Według 

szwedzkiego ekonomisty G. Myrdala nierównomierny przestrzennie rozwój go-

spodarczy jest uwarunkowany nie tylko czynnikami ekonomicznymi, ale rów-

nież społecznymi i kulturowymi. Regionalne zróżnicowanie rozwoju pogłębia 

się poprzez kumulowanie się i wzajemne oddziaływanie tych czynników. Ob-

szary bogate rozwijają się coraz szybciej, natomiast obszary biedniejsze popa-

dają w coraz głębszą stagnację. Występuje mechanizm błędnego koła, który jest 

samowytwarzalny i mechanizmy rynkowe nie mogą go przerwać. Co prawda 

rozwój rozprzestrzenia się poza centra gospodarcze, jednak jednocześnie towa-

rzyszą temu procesy wymywania czynników wzrostu z terenów peryferyjnych. 

Według G. Myrdala siła oddziaływania efektów wymywania jest większa niż si-

ła efektów rozprzestrzeniania, dlatego niezbędna jest interwencja publiczna, 

która mogłaby przerwać działanie mechanizmów błędnego koła
4
.  

W odniesieniu do obszarów wiejskich można powiedzieć o czterech błęd-

nych kołach: demograficznym, oddalenia, edukacji i rynku pracy.  

Celem artykułu było określenie poziomu ubóstwa obszarów wiejskich 

w Polsce. W artykule opierano się na definicji obszarów wiejskich stosowanej 

przez GUS. Definicja ta wyodrębnia obszary wiejskie na podstawie podziału te-

rytorialnego według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego 

kraju TERYT, zaliczając do nich gminy wiejskie oraz część wiejską gmin 

                                                           
 3  P. Churski, Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, „Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne”, 

Włocławek 2005, t. XIX, z. 3, s. 13–30. 

 4  E.E. Malizia, E.J. Feser, Understanding Local Economic Development, Center for Urban 

Policy Research, Rutgers, New Jersey 1999, s. 108–109, 163.  
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miejsko-wiejskich. Przedstawiono charakterystykę potencjału demograficznego 

obszarów wiejskich. Podjęto próbę oszacowania oddalenie obszarów wiejskich 

na podstawie gęstości dróg oraz dostępności do Internetu. Przedstawiono rów-

nież charakterystykę rynku pracy oraz poziom wykształcenia ludności zamiesz-

kującej obszary wiejskie. Analiza obejmowała lata 2002–2012. Wykorzystano 

dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Banku Danych Lokalnych.  

 

Pierwsze błędne koło odnosi się do demografii. Wiele obszarów wiejskich 

w Europie charakteryzuje się niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi: ni-

ską gęstością zaludnienia, starzeniem się społeczeństwa na tych obszarach czy 

też niewielkim odsetkiem osób młodych. Zjawiska te powodują negatywny 

wpływ na rozwój ekonomiczny terenów nimi objętych. Obniża się dostępność 

i jakość usług publicznych i komercyjnych. Młodsze pokolenie musi lub też 

chce wyjechać w poszukiwaniu pracy, co zmniejsza liczbę konsumentów i po-

datników, których pieniądze utrzymują poziom usług publicznych i prywat-

nych. W wyniku tych procesów region przestaje być atrakcyjny i coraz więcej 

osób chce go opuścić, co w konsekwencji prowadzi do niskiego wskaźnika uro-

dzeń i migracji ludzi młodych, a to jeszcze bardziej pogarsza trudną sytuację 

demograficzną, która z kolei ma wpływ na wyniki gospodarcze regionu. 

Obszary wiejskie w Polsce zamieszkiwało w 2012 r. 15 197 tys. osób, co 

stanowiło 39% ogółu ludności. W latach 2002–2012 występowała rosnąca ten-

dencja liczby ludności na wsi. Średnia gęstość zaludnienia na obszarach wiej-

skich wyniosła 52 osoby/1 km
2
 i od 2002 r. wykazywała lekką tendencję wzro-

stową (tab. 1). Przyrost naturalny na obszarach wiejskich, w przeciwieństwie do 

miast był dodatni i wyniósł w 2012 r. 0,7 na 1000 osób, co było wartością kil-

kunastokrotnie wyższą niż średnia w kraju. W ciągu ostatniej dekady przyrost 

naturalny na wsi osiągał wartości dodatnie i był dużo wyższy niż w miastach 

oraz od średniej w kraju (tab. 1). Fakty te świadczą o braku zagrożeń depopula-

cji obszarów wiejskich.  

Struktura wiekowa mieszkańców obszarów wiejskich wskazuje jednak na 

starzenie się i zmniejszanie się liczby ludności. Wskaźnik obciążenia demogra-

ficznego wyrażony jako stosunek liczby osób w wieku poprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym wyniósł w 2012 r. 25,1 i był niższy niż w mia-

stach (29,7). Natomiast wskaźnik obciążenia demograficznego wyrażony jako 
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relacja liczby osób w wieku poprodukcyjnym do liczby w wieku przedproduk-

cyjnym wynosił 76,8 i w ciągu analizowanego okresu wykazał zdecydowaną 

tendencję rosnącą. Podobna tendencja wystąpiła również w miastach, jak 

i ogólnie w kraju, co świadczy o dużym problemie starzenia się społeczeństwa 

polskiego nie tylko na obszarach wiejskich (tab. 1).  

Charakterystyka potencjału demograficznego obszarów wiejskich, oparta 

na średnich wartościach krajowych nie wskazuje na duży problem występowa-

nia błędnego koła demografii. Należy jednak pamiętać, że w ujęciu lokalnym 

czy na poziomie gmin obszary wiejskie są ogromnie zróżnicowane pod wzglę-

dem analizowanych cech. Niekorzystna sytuacja demograficzna (wysoka me-

diana wieku, niski przyrost rzeczywisty, niski współczynnik feminizacji, nieko-

rzystna struktura wiekowa) charakteryzuje województwa wschodniej i środko-

wo-wschodniej Polski (podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, mazowiec-

kie oraz łódzkie). 

Tabela 1 

Charakterystyka potencjału demograficznego w Polsce, w miastach i na obszarach wiej-

skich w latach 2002 i 2008–2012 

Charakterystyka potencjału demograficznego w Polsce 

Lata 2002 2008 2009 2010 2011 2012 

Liczba ludności [w tys. osób] 

Polska 38,219 38,136 38,167 38,530 38,538 38,533 

Miasto 23,571 23,288 23,278 23,417 23,386 23,336 

Wieś 14,647 14,848 14,889 15,113 15,153 15,197 

Gęstość zaludnienia [w osobach/km2] 

Polska 122,2 122,0 122,1 123,2 123,3 123,2 

Miasto 1111,7 1090,1 1087,7 1088,7 1083,8 1081,7 

Wieś 50,3 51,0 51,1 51,9 52,1 52,2 

Przyrost naturalny [na 1000 osób] 

Polska –0,15 0,92 0,86 0,90 0,34 0,04 

Miasto –0,69 0,54 0,63 0,62 0,01 –0,39 

Wieś 0,72 1,51 1,21 1,35 0,84 0,70 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 

Polska 24,2 25,2 25,6 26,0 26,9 27,9 

Miasto 22,9 25,4 26,2 27,0 28,3 29,7 

Wieś 26,7 24,8 24,7 24,4 24,7 25,1 

Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym 

Polska 66,5 84,3 87,3 89,1 93,1 97,1 

Miasto 71,8 95,8 99,6 103,3 108,5 113,4 

Wieś 59,8 70,1 71,9 71,7 74,1 76,8 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.  
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Wewnątrzwojewódzkie zróżnicowanie pokazuje, że stan demografii na ob-

szarach wiejskich uzależniony jest od odległości od miasta wojewódzkiego oraz 

jego siły. Pogłębiająca się peryferyzacja najbardziej będzie dotykać wojewódz-

twa świętokrzyskie, opolskie oraz łódzkie, dobrze skomunikowane z silniej-

szymi regionami. Dodatkowo, znaczna depopulacja, spowodowana głównie mi-

gracją do miast, spodziewana jest na obszarach wiejskich wschodniej Polski. 

W strefach podmiejskich największych polskich metropolii spodziewany jest 

natomiast dodatni przyrost naturalny
5
.  

 

Obszary wiejskie charakteryzują się często niewystarczającą infrastrukturą 

oraz słabym dostępem do usług publicznych. Powoduje to niski poziom inwe-

stycji oraz przedsiębiorczości na tych obszarach. Ważnym czynnikiem rozwoju 

gospodarczego jest infrastruktura transportowa. Niskie nakłady w tej dziedzinie 

powodują, że inwestycje omijają te regiony. Inwestorzy rezygnują z budowania 

zakładów produkcyjnych i przenoszą swoją działalność w miejsca bardziej roz-

winięte pod tym względem. Kolejnym istotnym czynnikiem infrastruktury jest 

dostęp do Internetu. Może zmniejszyć on izolację gospodarstw rolnych i przed-

siębiorstw na obszarach wiejskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stać 

się bardziej konkurencyjne dzięki dostępowi do rynków międzynarodowych 

i przyspieszeniu i usprawnieniu prowadzonej przez nie działalności. Gospodar-

stwa rolne z dostępem do Internetu mają ułatwione planowanie produkcji, ofe-

rowanie swoich produktów na rynku, dostęp do informacji o cenach na rynkach 

międzynarodowych, sprawdzanie prognoz pogody czy zawieranie umów 

o współpracy z innymi podmiotami na rynku. Brak infrastruktury komunikacyj-

nej prowadzi do bardzo niskiego poziomu inwestycji na obszarach peryferyj-

nych, co z kolei wpływa na zwiększanie emigracji, zwłaszcza ludzi młodych, 

a to prowadzi do wyludniania się obszarów wiejskich, co pogłębia zacofanie 

w sferze infrastruktury. 

Oddalenie obszarów wiejskich w dużej mierze uzależnione jest od infra-

struktury drogowej i transportowej. Obszary peryferyjne ponoszą konsekwencje 

oddalenia wpływające na wolniejszy rozwój gospodarczy i mniejszą konkuren-

cyjność. Dostępność transportowa ma wpływ na jakość życia mieszkańców. 

                                                           
 5  Obszary wiejskie w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2011, s. 144. 
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Wzrost mobilności mieszkańców, a w szczególności osób poszukujących pracy 

znacznie zwiększa ich szanse na zatrudnienie. Rozwinięta infrastruktura trans-

portowa obniża koszty przejazdu oraz przewozu towarów, co wpływa na decy-

zje lokalizacyjne inwestorów oraz na rozwój ruchu turystycznego. Mimo tak 

dużego znaczenia infrastruktury transportowej w pobudzaniu rozwoju regionu, 

jej niski poziom jest wciąż problemem na wielu obszarach wiejskich, co zwięk-

sza ich dystans od rynków zbytu i centrów rozwoju, a bardziej ogólnie – zwięk-

sza izolację społeczną pewnych grup. Można to zaobserwować szczególnie 

w regionach o dużym rozproszeniu mieszkańców i w regionach charakteryzują-

cych się dużą liczbą małych wsi, gdzie wprowadzenie oferty publicznych usług 

transportowych jest trudne i bardzo kosztowne
6
.  

W 2011 r. w Polsce długość wszystkich dróg zamiejskich o twardej na-

wierzchni wynosiła 224,4 tys. km i od 2002 r. był to wzrost o 11,1%
7
. Systema-

tycznie od 2002 r. zwiększa się zagęszczenie dróg zamiejskich o twardej na-

wierzchni, z 64,6 km/km
2 

w 2002 r. do 71,8 km/km
2
 w 2011 r. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że inwestycje w tej dziedzinie nie są rozłożone równomiernie – 

w największym stopniu dotyczą one obszarów niedaleko odległych od dużych 

miast. Dodatkowo dużym problemem jest stan techniczny sieci dróg
8
.  

Ważnym elementem infrastruktury technicznej jest dostęp do Internetu. 

Techniczne możliwości dostępu do Internetu (niezależnie od faktu korzystania 

lub nie) znacznie się zwiększyły w latach 2005 – 2012, przy czym wzrost ten 

był większy na obszarach wiejskich. Na początku analizowanego okresu dostęp 

do Internetu posiadało rzadziej niż co piąte gospodarstwo domowe na wsi oraz 

co trzecie gospodarstwo domowe w miastach. W 2012 r. już ponad 72% w mie-

ście i ponad 66% gospodarstw domowych na obszarach wiejskich mogło tech-

nicznie korzystać z Internetu w domu. Rodzaj połączeń internetowych ma duży 

wpływ na jakość tych połączeń. Połączenia szerokopasmowe to rodzaj połączeń 

internetowych charakteryzujących się dużą szybkością przepływu informacji 

mierzoną w kb/s (kilobitach na sekundę) lub w Mb/s (megabitach na sekundę). 

Umożliwiają one przekazywanie wysokiej jakości obrazów, telefonowanie 

                                                           
 6  Poverty…, s. 10. 

 7  Obliczenia własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych, Transport i łączność, 

Drogi publiczne. 

 8  Informacja o stanie infrastruktury technicznej wsi – raport roczny 2009, Ministerstwo Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2010, s. 15. 
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przez Internet oraz przede wszystkim pozwalają na korzystanie z różnorodnych 

zaawansowanych usług internetowych
9
.  

W Polsce w latach 2008–2012 udział gospodarstw domowych posiadają-

cych szerokopasmowy dostęp do Internetu w ogólnej liczbie gospodarstw do-

mowych rósł szybciej niż udział gospodarstw domowych posiadających dostęp 

do Internetu. Z roku na rok odsetki te przeciętnie wzrastały odpowiednio 

o 15,3% i 11,2%. Na obszarach wiejskich gospodarstwa domowe znacznie rza-

dziej miały szerokopasmowy dostęp do sieci globalnej niż gospodarstwa z tere-

nów miejskich. W 2012 r. odsetek ten wśród gospodarstw domowych na wsi 

przekroczył 60%, podczas gdy w dużych miastach wyniósł 74,3%, a w mniej-

szych – 66,0%. W porównaniu do 2008 r. największy wzrost odsetka odnoto-

wano na terenach wiejskich – o 36,6 punktów proc., podczas gdy w mniejszych 

i dużych miastach wzrost wyniósł odpowiednio 25,3 punktów proc. oraz 25,6 

punktów proc.
10

.  

Wśród użytkowników Internetu zamieszkujących obszary wiejskie 52,4% 

deklarowało, że korzystało z Internetu w ciągu ostatnich 3 miesięcy od momen-

tu prowadzenia badania (w mieście było to 68,1%). Pomimo coraz większej do-

stępności Internetu mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu z mieszkań-

cami miast, rzadziej i mniej regularnie z niego korzystali. Internet najczęściej 

służył komunikowaniu się, co deklarowało 86,4% mieszkańców wsi (90,8% 

mieszkańców miast) oraz wyszukiwaniu informacji i korzystaniu z serwisów 

on-line – 86,1% korzystających z Internetu mieszkańców wsi (87,9% mieszkań-

ców miast)
11

. 

 

Błędne koło edukacji jest generowane przez niższy poziom wykształcenia 

osób zamieszkujących obszary wiejskie. Powoduje to ograniczoną podaż wy-

kształconej siły roboczej, niski wskaźnik zatrudnienia wśród takich osób, 

a w konsekwencji może zwiększyć zagrożenie ubóstwem. Ubóstwo rodzin 

w wielu przypadkach negatywnie wpływa na osiągnięcie wyższego poziomu 

wykształcenia.  

                                                           
 9  Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 105.  

 10  Ibidem, s. 104–105. 

 11  Obszary…, 2011, s. 196. 
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Edukacja i kształcenie są jednym z podstawowych elementów kapitału 

ludzkiego, które wpływają na jego poziom, a ten z kolei ma wpływ na poziom 

rozwoju gospodarczego danego obszaru. Osoby o niższym poziomie wykształ-

cenia przedstawiają mniejszą mobilność zawodową oraz niższą aktywność 

w uzyskiwaniu kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy
12

.  

W 2011 r. udział ludności w wykształceniem wyższym w liczbie ludności 

ogółem w wieku ponad 13 lat na obszarach wiejskich był ponad dwukrotnie 

niższy niż w miastach. Obszary wiejskie charakteryzują się dużym udziałem 

ludności z wykształceniem zasadniczym zawodowym – co czwarta osoba 

(w miastach – co piąta) oraz podstawowym – co czwarta osoba (w miastach – 

co siódma). W porównaniu do 2002 r. udział ludności wiejskiej z wykształce-

niem wyższym wzrósł o 5,7 punktów proc., jednak wzrost ten był niższy niż 

w miastach, gdzie wynosił 8,2 punktów proc. Warto zauważyć dość znaczny 

wzrost na obszarach wiejskich ludności z wykształceniem średnim i policeal-

nym, przy jednoczesnym spadku udziału osób z wykształceniem podstawowym 

ukończonym (tab. 2). 

Tabela 2 

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w Polsce w latach 

2002 i 2011 (w %) 

Odsetek osób wieku 13 lat i więcej z wykształceniem: [w %] 

 Lata wyższym 

średnim 

i police-

alnym 

zasad-

niczym 

zawo-

dowym 

gimnaz- 

jalnym 

podstawo-

wym ukończo-

nym 

pozostałym 

Polska 2002 9,9 31,5 23,2 – 29,8 5,6 

2011 17 31,6 21,7 4,9 18,3 6,5 

Miasta 2002 13,2 37,3 20,4 – 23,9 5,1 

2011 21,4 35,3 18,6 4,3 13,7 6,6 

Wieś 2002 4,2 21,4 27,9 – 39,4 6,6 

2011 9,9 25,5 26,5 6 25,6 6,4 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Rocznik demograficzny Polski 2012, Główny Urząd 

Statystyczny, Warszawa 2012, s. 160.  

Kształcenie ustawiczne oznacza uczestniczenie dorosłych w kursach 

i szkoleniach podnoszących konkurencyjność oraz poziom zatrudnienia zaso-

bów siły roboczej. W 2011 r. jedynie co czwarty mieszkaniec miasta i co siód-

                                                           
 12  Poverty…, s. 11. 
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my mieszkaniec wsi uczestniczył w kształceniu pozaformalnym. Także samo-

kształcenie było znacznie rzadziej wykorzystywane do uzupełniania edukacji 

przez mieszkańców wsi niż miast
13

. 

 

Zatrudnienie odgrywa ważną rolę w kształtowaniu warunków życia ludno-

ści na obszarach wiejskich i wyników gospodarczych regionu. Małe możliwości 

zatrudnienia na obszarach wiejskich powodują migrację lub emigrację wysoko 

wykwalifikowanej siły roboczej i „drenaż umiejętności”. Fakt ten pogarsza ja-

kość kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Brak wykwalifikowanej siły 

roboczej to zniechęcający bodziec dla inwestorów, zarówno krajowych, jak 

i zagranicznych, a to powoduje dalsze pogorszenie sytuacji na rynku pracy.  

W 2011 r. spośród 12,5 mln ludności w wieku 15 lat i więcej zamieszkują-

cej na wsi 53% było aktywnych zawodowo, podczas gdy w miastach wskaźnik 

ten był mniejszy – 52,4%. W latach 2002–2012 można odnotować spadek tej 

wartości, na wsi o 3,1 punktów proc., w mieście – o 2,1 punktów proc. (rys. 1). 

Na obszarach wiejskich widać różnice w aktywności ekonomicznej ludności 

związanej z gospodarstwem rolnym, a ludnością bezrolną. Współczynnik ak-

tywności zawodowej ludności związanej z gospodarstwem rolnym wynosił 

w 2009 r. 66,1%, a dla ludności niezwiązanej z gospodarstwem rolnym – 

47,3%. Różnice częściowo mogą wynikać z ukrytego bezrobocia wśród ludno-

ści związanej z gospodarstwem rolnym
14

. Widać również zróżnicowanie aktyw-

ności zawodowej w zależności od wieku. Najwyższy współczynnik aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich można odnotować wśród osób w wieku 35–

49 lat – ponad 90%, natomiast najniższy – w grupach wiekowych 60–64 lata 

(ok. 20%) oraz powyżej 65 lat – ok 6%. Wśród ludności bezrolnej powyżej 65 

lat w 2009 r. współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 1,2% wobec 16,5% 

wśród ludności związanej z gospodarstwem rolnym
15

.  

W 2012 r. stopa bezrobocia na obszarach wiejskich wyniosła 10,2%. War-

to odnotować znaczny spadek tego wskaźnika w porównaniu z 2002 r. (o 7,5 

punktów proc.), jednak widać również jego wzrost od 2008 r. Warto również 

zauważyć, że w 2012 r., w przeciwieństwie do pozostałych lat analizy, bezrobo-

                                                           
 13  Kształcenie dorosłych 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, s. 18. 

 14  Obszary…, 2011, s. 145. 

 15  Ibidem.  
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cie na obszarach wiejskich było wyższe niż w miastach (rys. 1). Stopa bezrobo-

cia wśród ludności związanej z rolnictwem była dla każdej grupy wiekowej niż-

sza niż wśród ludności bezrolnej
16

.  

 

Rys. 1.  Współczynnik aktywności zawodowej oraz stopa bezrobocia w Polsce w latach 

2002–2012 (w %) 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych.  

Mimo wielu starań oraz dużych środków finansowych na politykę spójno-

ści, w Unii Europejskiej istnieją duże dysproporcje w rozwoju między miastem 

a wsią. Na obszarach wiejskich w Polsce można zaobserwować istnienie błęd-

nych kół, pogłębiających dysproporcje rozwoju.  

Średnie wskaźniki dla obszarów wiejskich w Polsce nie wskazują na ist-

nienie błędnego koła demografii, jednak ogromne zróżnicowanie tych wartości 

na poziomie lokalnym sygnalizuje istnienie problemu. Prognozy przewidują, że 

pogłębiająca się peryferyzacja najbardziej będzie dotykać województwa świę-

tokrzyskie, opolskie oraz łódzkie. Depopulacja natomiast spodziewana jest na 

obszarach wiejskich wschodniej Polski.  

                                                           
 16  Ibidem, s. 146. 
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Dostęp do łączy szerokopasmowych w regionach bardziej oddalonych jest 

często ograniczony ze względu na wysokie koszty spowodowane niską liczbą 

potencjalnych użytkowników oraz dużymi odległościami. Pomimo coraz więk-

szej dostępności Internetu mieszkańcy obszarów wiejskich, w porównaniu 

z mieszkańcami miast, rzadziej i mniej regularnie z niego korzystali. Przeszko-

dą są nie tylko możliwości techniczne, ale również umiejętności potencjalnych 

użytkowników.  

Posiadane przez mieszkańców obszarów wiejskich kwalifikacje, niekiedy 

ich brak, stanowią jedną z ważniejszych barier do przezwyciężania bezrobocia 

i ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich. Kształcenie ustawiczne jest 

wciąż mało popularne w Polsce, a różnice miast – wieś są bardzo widoczne.  

Rozwój rynku pracy na obszarach wiejskich musi się wiązać ze wspiera-

niem przedsiębiorczości, co może być trudne zwłaszcza w obszarach o niskiej 

jakości infrastruktury technicznej i oddalonych od większych ośrodków miej-

skich. Co prawda poziom stopy bezrobocia był w analizowanym okresie niższy 

na wsi niż w miastach, ale może być to spowodowane istnieniem bezrobocia 

ukrytego. Statystyki rynku pracy odnoszące się do ludności bezrolnej wskazują 

na duży problem z możliwością zatrudnienia na obszarach wiejskich.  

Ubóstwo obszarów wiejskich występuje w Polsce i jest związane głównie 

z infrastrukturą i techniczną, poziomem wykształcenia ludności na wsi oraz 

mniejszymi możliwościami na rynku pracy. Widać duży postęp w niwelowaniu 

różnic rozwojowych między miastem a wsią, jednak są one jeszcze ciągle obec-

ne.  
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Obszary wiejskie w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2011. 

Poverty and Social Exclusion in Rural Areas. Final study report, European Commis-
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Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008–2013, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Warszawa 2008. 

Rocznik demograficzny Polski 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.  

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012, 

Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. 

The article presents the level of poverty of rural areas in Poland. This phenomenon 

means the existence of a possible disadvantage of the rural context in comparison with 

the urban one. This paper investigates: demography, remoteness, education and labour 

market in rural areas. The analysis shows that two aspects emerge as the major prob-

lems of rural areas: education and remoteness. Limited transport infrastructure is still 

a problem in rural regions, increasing the distance from markets and, more generally, 

social isolation of some social groups. I Poland an important digital gap in rural areas is 

observed. The problem of low educational attainments is particularly relevant for rural 

areas. The share of adults with low educational levels is higher in rural areas than in ur-

ban regions.  

Translated by Aneta Mikuła 

 

 



 

 

spólna polityka rolna (WPR) jest jedną z trzech najstarszych polityk 

ustanowionych w traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich. 

Była odpowiedzią na podstawowe wyzwania wynikające z uwarunkowań spo-

łeczno-gospodarczych po II wojnie światowej, wśród których odtworzenie pro-

dukcji rolnej i zapewnienie samowystarczalności żywnościowej stanowiły nie-

podważalne priorytety. Osiągnięcie tych celów oraz powiększanie Jednolitego 

Rynku Wewnętrznego o nowe państwa członkowskie wraz ze zmianami uwa-

runkowań społeczno-gospodarczych, wymusiły wprowadzenie do WPR szeregu 

reform i modyfikacji. Z punktu widzenia wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

najistotniejszą z nich było utworzenie II filara, poszerzającego wcześniejszą po-

litykę stricte rolną o coraz szerszy wachlarz działań ukierunkowanych na łago-

dzenie problemów oraz wzmacnianie potencjału rozwojowego obszarów wiej-

skich. W okresie budżetowym 2014–2020 wsparcie rozwoju obszarów wiej-

skich w ramach tego filara ma się odbywać poprzez realizację założeń Strategii 

2020
1
, przy uwzględnieniu doświadczeń z poprzednich okresów budżetowych

2
. 

Ponadto „programowanie rozwoju obszarów wiejskich powinno być zgodne 

z priorytetami wspólnotowymi i krajowymi oraz uzupełniać inne polityki 

                                                           
 1  A Short Guide to the European Commission’s Proposals for EU Rural Development After 

2013, European Network for Rural Development, European Commission DG AGRI, 2012.  

 2  F. Mantino, 2013: What is Going to Change in EU Rural Development Policies After 2013? 

Main Implications in Different National Contexts, Italian Association of Agricultural and Applied 

Economics, Congress Papers 2013, Parma, Italy, June 6–7, 2013. 
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wspólnotowe, w szczególności politykę rynku rolnego, politykę spójności oraz 

wspólną politykę rybołówstwa”
3
. Terytorialne ukierunkowanie II filara po 

2013 r. jest szczególnie widoczne w jego trzecim celu, jakim jest zrównoważo-

ny rozwój terytorialny obszarów wiejskich w całej UE oparty na wzmocnieniu 

potencjału ludzkiego na szczeblu lokalnym, budowie potencjału i poprawie wa-

runków lokalnych oraz więzi między ośrodkami miejskimi a obszarami wiej-

skimi
4
. Ścisła integracja działań podejmowanych w ramach II filara WPR z ce-

lami innych polityk wspólnotowych, o określonym zakresie terytorialnym i po-

pulacyjnym
5
, nadaje WPR charakter polityki ukierunkowanej terytorialnie. Po-

dejście to, spójne z proponowaną na nowy okres programowania koncepcją zin-

tegrowanych interwencji ukierunkowanych terytorialnie (place-based appro-

ach), wymaga zdefiniowania jakiego typu obszary będą adresatami planowa-

nych działań rozwojowych. Zgodnie z założeniami programowymi mają one 

stanowić tzw. obszary strategicznej interwencji
6
. Wyznaczenie obszarów strate-

gicznej interwencji inaczej zwanych obszarami docelowymi (focus areas) sta-

nowi jeden z głównych instrumentów efektywnej alokacji środków finanso-

wych służących implementacji i realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich, 

której podstawowym założeniem jest duża elastyczność w dostosowywaniu 

środków wspomagających rozwój obszarów docelowych
7
. Dobór definicji i kla-

syfikacji obszarów może w znacznym stopniu wpłynąć na zakres oddziaływania 

oraz efekty wykorzystujących je programów. Definicje uszczegółowione, bar-

dziej restrykcyjnie identyfikujące i delimitujące poszczególne typy obszarów 

mogą dokładniej kierować środki pomocowe do wybranych grup beneficjentów 

oraz intensyfikować pomoc poprzez ograniczenie liczby jej adresatów. Takie 

                                                           
 3  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (EFRROW), DzU, UE L277/1 z dnia 21.10.2005. 

 4  The CAP Towards 2020: Meeting the Food, Natural Resources and Territorial Challenges 

of the Future, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 

European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2010)672 fi-

nal, 18.11.2010. 

 5  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on support for 

rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Europe-

an Commission, Brussels, 19.10.2011, COM(2011) 627 final/2, 2011/0282 (COD), SEC(2011) 

1153, SEC(2011) 1154. 

 6  Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014–2020. Uwarunkowania strategiczne, 

Projekt z dnia 16 listopada 2012 r. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012. 

 7  G. Castellano, 2012: Rural Development Programmes 2014–2020: Architecture. Workshop 

on strategic programming and monitorinc and evaluation. AGRI G1 – Consistency of Rural Deve-

lopment. 
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podejście definicyjno-delimitacyjne niesie jednak ryzyko pominięcia mniej-

szych grup beneficjentów, które programy także powinny objąć. Jego przeci-

wieństwem są metody klasyfikacji o charakterze ogólnym. Ich zastosowanie 

może prowadzić do objęcia programami wspierającymi rozwój również obsza-

rów i beneficjentów o mniejszych potrzebach, co może przynieść negatywne 

efekty alokacyjne w postaci rozproszenia ograniczonych środków. Dowodzi to, 

iż dobór klasyfikacji obszarów może w znacznym stopniu ograniczyć lub posze-

rzyć terytorialny oraz społeczny zakres oddziaływania każdej polityki, dominu-

jąc inne przyjęte kryteria
8
. Ekonomicznie i społecznie efektywne wykorzystanie 

środków wymaga skierowania ich na obszary o cechach szczególnie predesty-

nujących je do otrzymania takiej pomocy. Wymóg ten znajduje swoje odzwier-

ciedlenie w konstrukcji programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW), bę-

dących głównym narzędziem realizacji II filara WPR. Dokumenty programowe 

UE na okres do 2020 wskazują na konieczność opracowania dla każdego kraju 

członkowskiego takiego PROW
9
, który będzie określał objęty przez siebie ob-

szar geograficzny
10

, a następnie definiował potrzeby występujące na tym obsza-

rze. Biorąc pod uwagę fakt, iż obszary wiejskie w UE charakteryzuje ogromne 

zróżnicowanie uwarunkowań społeczno-gospodarczych i geograficznych, Ko-

misja Europejska uelastyczniła podejście definicyjne dając państwom człon-

kowskim możliwość doboru indywidualnych definicji obszarów wiejskich, 

optymalnych dla wsparcia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

w ramach ich PROW. W zapisie Rozporządzenia (EC) 1698/2005
11

 podkreślo-

no konieczność „[…] uwzględnienia różnorodności sytuacji, od wyludniających 

się i podupadających oddalonych obszarów wiejskich aż po podmiejskie obsza-

ry wiejskie znajdujące się pod rosnącą presją centrów miejskich”. 

                                                           
 8  J. Rakowska, Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium 

metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2013. 

 9  Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Support for 

Rural Development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), Euro-

pean Commission, Brussels, 19.10.2011, COM(2011) 627 final/2, 2011/0282 (COD), SEC(2011) 

1153, SEC(2011) 1154. 

 10  Oprócz możliwości implementacji jednego, ogólnokrajowego PROW, kraje członkowskie 

mogą także realizować programy rozwoju obszarów wiejskich dla swoich poszczególnych regio-

nów lub innych wydzielonych części, np. terytoriów zamorskich lub wysp. 

 11  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-

skich (EFRROW), DzU, UE L277/1 z dnia 21.10.2005. 
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Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki analizy zmian dwóch głównych 

cech statystycznych tj. powierzchni i liczby ludności, spowodowanych zasto-

sowaniem definicji obszarów wiejskich według PROW 2007–2013 lub OECD, 

w odniesieniu do wyników delimitacji według GUS. Przedstawia także wyniki 

analizy metodycznej dotyczącej kryteriów identyfikacji obszarów objętych 

PROW w wybranych krajach członkowskich UE. 

Analiza statystyczna stanowi narzędzie realizacji głównego celu opraco-

wania, jakim jest identyfikacja przestrzennych i ludnościowych konsekwencji 

zastosowania zróżnicowanych definicji i kryteriów delimitacji obszarów wiej-

skich dla realizacji II filara WPR, wynikających z zastosowania definicji obsza-

rów wiejskich w PROW 2007–2013 oraz definicji według OECD na poziomie 

lokalnym LAU 2. Źródłem terminologii (gmina miejska, wiejska i miejsko- 

-wiejska) jest dychotomiczna klasyfikacja obszarów według GUS/TERYT. Za-

sięg terytorialny i populacyjny obszarów wiejskich wyznaczonych tą metodą 

przyjęto jako wartości referencyjne dla efektów delimitacji metodą PROW 

i OECD. W badaniu wykorzystano dane wtórne z Banku Danych Lokalnych 

GUS dotyczące liczby ludności według faktycznego miejsca zamieszkania (stan 

na 31.12.2011) oraz gęstości zaludnienia (wskaźnik modułu gminnego, stan na 

31.12.2011). Obie kategorie obejmują dane dla gmin miejskich i gmin wiejskich 

oraz dla części miejskiej i wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. Dobór kategorii 

danych jest uwarunkowany brakiem danych spisowych
12

 z 2011 r. w dezagrega-

cji na część miejską i wiejską gmin miejsko-wiejskich, co uniemożliwia zdefi-

niowanie jednostek LAU 2 według definicji PROW. Dane BDL wykorzystano 

do określenia aktualnego typu gmin według definicji PROW oraz definicji 

OECD na poziomie lokalnym. Badanie przeprowadzono dla pełnej zbiorowości 

gmin w Polsce. 

Część prezentująca wyniki analizy metodycznej stanowi realizację celu 

uzupełniającego, jakim jest przedstawienie doświadczeń wybranych krajów 

członkowskich UE w definiowaniu obszarów wiejskich dla potrzeb realizacji 

PROW 2007–2013. Część metodyczna została opracowana na podstawie do-

kumentów programowych. 

                                                           
 12  W wielu krajach unijnych oraz w metodzie OECD w celu delimitacji obszarów wiejskich 

wykorzystywane są wyłącznie dane ze spisów powszechnych. 
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Obszary wiejskie definiowane na poziomie lokalnym zgodnie z metodą 

OECD to wszystkie LAU 2 o gęstości zaludnienia do 150 osób na 1km
2
. Meto-

da ta została wskazana przez Komisję Europejską jako podstawowe narzędzie 

definiowania i delimitacji obszarów wiejskich dla potrzeb realizacji programów 

rozwoju wiejskiego w latach 2007–2013, z możliwością jej modyfikacji lub za-

stąpienia w uzasadnionych przypadkach. Jest to definicja pierwotna (oryginal-

na), wykorzystywana w postaci niezmienionej lub stanowiąca punkt wyjścia dla 

opracowania innych propozycji definicyjno-delimitacyjnych. Definicję OECD 

w wersji oryginalnej wykorzystało w PROW-ach niewiele krajów członkow-

skich, można tu wymienić Słowenię
13

 i Słowację
14

. Równie nieliczne są przy-

kłady wykorzystania w mijającym okresie budżetowym zmodyfikowanych de-

finicji, będących pochodnymi metody delimitacji według OECD. Rozwiązanie 

to sprowadza się to do wykorzystania gęstości zaludnienia 150 osób na 1 km
2
 

w jednostkach lokalnych LAU 2, jako podstawowego kryterium i dodania in-

nych kryteriów, czego przykładem jest Hiszpania, która zastosowała taką meto-

dę w 16 programach regionalnych
15

. Przeważająca większość krajów członkow-

skich, w tym także Polska, skorzystała z możliwości wprowadzenia własnej de-

finicji obszarów wiejskich. W wymaganych przez Komisję Europejską uzasad-

nieniu odejścia od definicji według OECD wskazywano najczęściej na potrzebę 

rozróżnienia obszarów miejskich i wiejskich bardziej adekwatnego do aktual-

nych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych danego kraju
16

 oraz dokładniej-

szego adresowania działań wspierających rozwój obszarów wiejskich
17

, na ko-

nieczność zastosowania definicji zapewniającej porównywalność delimitacji 

obszarów pomiędzy poszczególnymi instytucjami rządowymi
18

, konieczność 

uwzględnienia wysokiego stopnia urbanizacji [Anglia, j.w.], znacznej peryfe-

                                                           
 13  Rural Development Programme of the Republic of Slovenia 2007–2013, Ministry of Agri-

culture, Forestry and Food, 2007.  

 14  Rural Development Programme of the Slovak Republic 2007–2013, Ministry of Agriculture 

and Rural Development of the Slovak Republic, 2007. 

 15  Plan Estrategico Nacional de Desarollo Rural 2007–2013. Version 2(12/11/09), Ministerio 

de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009. 

 16  Rural Development Programme for Malta 2007–2013, 2010: Ministry for Resources and 

Rural Affairs, Rural Development Department. Malta. 

 17  The Danish Rural Development Programme 2007–2013. 2011: Ministry of Food, Agricul-

ture and Fisheries, Denmark. 

 18  The Rural Development Programme for England 2007–2013, 2011: DEFRA Department 

for Environment, Food and Rural Affairs, Great Britain. 
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ryjności
19

, czy najwyższej [Malta, j.w.] lub najniższej
20

 gęstości zaludnienia 

w UE.  

Podstawowa definicja
21

 wykorzystywana w polskim PROW 2007–2013 

jest definicją pochodną w stosunku do definicji GUS, która jest oparta na po-

dziale administracyjnym i klasyfikacji gmin według TERYT. O ile GUS zalicza 

do obszarów wiejskich gminy wiejskie oraz część wiejską gmin miejsko- 

-wiejskich, o tyle PROW znacznie poszerza ich ludnościowy i przestrzenny za-

kres, poprzez wprowadzenie dodatkowego kryterium statystyczno-demogra- 

ficznego określającego próg liczby ludności dla kategoryzacji miast. Na tej pod-

stawie zalicza do obszarów wiejskich cały obszar gmin wiejskich, gminy miej-

skie o liczbie ludności do 5000 oraz cały obszar gmin miejsko-wiejskich z wy-

łączeniem miast o liczbie ludności powyżej 20000. W przypadku Polski zastą-

pienie definicji OECD alternatywną definicją krajową uzasadniono potrzebą 

włączenia w zakres oddziaływania PROW małych miast, gdyż pełnią one po-

dobne funkcje jak duże wsie, będące siedzibami władz gminnych. Wskazano 

również na potrzebę włączenia wsi bezpośrednio sąsiadujących z dużymi mia-

stami oraz niektórych gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich odległych od 

największych ośrodków miejskich, a wykluczanych z obszarów wiejskich przez 

kryteria OECD
22

. W kwestii włączenia miast rozwiązanie przyjęte w Polsce jest 

zbieżne z metodami przyjętymi np. w Holandii
23

, Danii [The Danish… 2011] 

czy na Łotwie
24

. Jednak w Holandii i Danii oprócz demograficzno-statysty- 

cznych kryteriów określających progi liczby ludności miast włączanych w za-

kres oddziaływania PROW, wprowadzono także dodatkowe kryteria, jak np. 

                                                           
 19  Scottish Government Urban Rural Classification 2011–2012. 2012: Scottish Government. 

Office of the Chief Statistician. Rural and Environment Science and Analytical Services Division, 

Dokument elektroniczny dostępny na stronie www.scotland.gov.uk/Resource/0039/00399487.pdf 

(10.12.2012). 

 20  Rural Development Programme for Sweden – the period 2007–2013. 2008: Swedish Minis-

try of Agriculture; Rural Development Programme for Mainland Finland 2007–2013 (updated 

version. 2012: Ministry of Agriculture and Forestry, Dokument elektroniczny dostępny na: 

www.maaseutu.fi/en/index/rural_development_programmes/aims_and_tools/key_elements_of_th

e_programme.html (5.12.2012). 

 21  Jest to definicja podstawowa, ponieważ w przypadku niektórych działań wprowadzono 

ograniczenia delimitacyjne [Program Rozwoju Obszarów Wiejskich… 2010]. 

 22  Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. Założenia do „Strategii zrównoważonego rozwoju 

wsi i rolnictwa”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, styczeń 2010 r. 

 23  Netherlands Rural Development Strategy 2007–2013, Regiebureau, the Netherlands, 2006. 

 24  Rural Development Programme for Latvia 2006–2013, Dokument elektroniczny dostępna 

na www.zm.gov.lv/doc_upl/RDP_final(2).pdf (30.05.2013). 
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konieczność oddziaływania projektów realizowanych w miastach w ramach 

PROW na obszary stricte wiejskie. 

Analiza wzajemnych relacji oraz zakresu wykorzystania definicji według 

GUS/TERYT oraz PROW wskazują, iż pierwsza z nich to definicja o charakte-

rze normatywnym, bazowym, stanowiąca podstawę opracowania pochodnej de-

finicji obszarów wiejskich dla potrzeb PROW 2007–2013, która z kolei jest de-

finicją operacyjną, stosowaną w praktyce, podobnie jak definicja według OECD 

w niektórych krajach członkowskich. 

Zastosowanie definicji i metod delimitacji obszarów wiejskich według 

PROW lub OECD niesie za sobą zróżnicowane konsekwencje statystyczne 

i praktyczne w ujęciu krajowym, regionalnym oraz lokalnym. 

W celu określenia konsekwencji statystycznych przeanalizowano zmiany 

dwóch głównych cech statystycznych jakimi są zasięg przestrzenny (po-

wierzchnia) oraz populacyjny (liczba ludności) obszarów wiejskich objętych 

planowanym oddziaływaniem programu rozwoju. Jako konsekwencje praktycz-

ne wskazano włączenie lub wyłączenie określonych grup ludności lub jednostek 

terytorialnych z grona potencjalnych beneficjentów, zarówno bezpośrednich, 

jak i pośrednich. 

Tabela 1 

Zmiany powierzchni i liczby ludności obszarów wiejskich (w %) według definicji 

PROW 2007–2013 i OECD w stosunku do definicji GUS/TERYT 

Regiony NTS 2 

Powierzchnia Ludność 

wg GUS 

(km2) 

zmiany 
wg GUS (oso-

by) 

Zmiany 

PROW 

w% 

OECD 

w% 

PROW 

w% 

OECD 

w% 

dolnośląskie 17740 5 0 881921 46 30 

kujawsko- 

-pomorskie 

17144 1 –1 831086 28 20 

lubelskie 24152 1 1 1162682 10 7 

lubuskie 13343 2 2 374466 64 70 

łódzkie 17063 2 –3 918273 15 2 

małopolskie 13527 5 –35 1704943 18 –50 

mazowieckie 33401 2 –4 1892561 18 –8 

opolskie 8647 5 –9 483555 44 11 

podkarpackie 16660 3 –8 1247951 14 –14 

podlaskie 19249 3 2 476955 28 23 

pomorskie 17198 2 –2 785065 21 3 

śląskie 8543 5 –22 1032115 10 –46 

świętokrzyskie 11042 3 0 702609 22 16 
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Regiony NTS 2 

Powierzchnia Ludność 

wg GUS 

(km2) 

zmiany 
wg GUS (oso-

by) 

Zmiany 

PROW 

w% 

OECD 

w% 

PROW 

w% 

OECD 

w% 

warmińsko- 

-mazurskie 

23576 1 1 590202 39 38 

wielkopolskie 28335 2 –6 1531463 32 11 

zachodniopomor-

skie 

21481 2 1 536772 55 58 

Polska 291101 3 –4 15152619 25 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W ujęciu ogólnokrajowym zmiany powierzchni obszarów wiejskich wyni-

kające z doboru definicji prezentują niewielkie odchylenia od wyników delimi-

tacji według GUS: definicja PROW zwiększa je o 3%, natomiast definicja we-

dług OECD zmniejsza o 4%. Istotna różnica występuje w przypadku liczby 

ludności wiejskiej, którą PROW zwiększa aż o 25%, a definicja OECD pozo-

stawia na niemal niezmienionym poziomie w stosunku do delimitacji według 

GUS. W tym przypadku dobór metody określenia zasięgu obszarów wiejskich 

jest znaczący, ponieważ definicja PROW może w dużym stopniu zwiększyć 

liczbę potencjalnych beneficjentów, zarówno bezpośrednio korzystających 

z alokowanych środków, jak i będących pośrednimi adresatami korzyści uzy-

skanych przez realizację projektów w ramach II filaru WPR. 

W ujęciu regionalnym omawiane różnice są bardzo duże – od ograniczenia 

powierzchni o 35%, poprzez liczne, choć statystycznie nieistotne zmiany rzędu 

1% do 2%, po niewielkie, ale najwyższe w badanej grupie rozszerzenie zasięgu 

terytorialnego obszarów wiejskich o 5%. Zmiana definicji powoduje także bar-

dzo duże różnice w liczbie ludności wiejskiej – od 50% spadku po 70% wzrost 

w stosunku do efektu delimitacji według GUS. Zestawienie szczegółowych da-

nych liczbowych dla województw i kraju ogółem prezentuje tabela 1. We 

wszystkich analizowanych przypadkach widoczna jest prawidłowość, polegają-

ca na tym, że zastosowanie definicji według PROW powoduje zwiększenie te-

rytorialnego i populacyjnego zakresu oddziaływania programu we wszystkich 

regionach, a tym samym w kraju ogółem, w stosunku do efektów wykorzystania 

definicji GUS, choć jest to zjawisko o różnym natężeniu. Natomiast definicja 

według OECD powoduje bardzo zróżnicowane konsekwencje statystyczne. 

W 9 województwach prowadzi do zmniejszenia powierzchni obszarów wiej-

skich, a w 4 do redukcji liczby ludności wiejskiej w relacji do delimitacji we-
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dług GUS. Dowodzi to, iż dobór definicji obszarów wiejskich jest bardzo istot-

ny z punktu widzenia poszczególnych regionów. 

Powyższe wnioski znajdują potwierdzenie w wynikach analizy zmian po-

wierzchni i liczby ludności obszarów wiejskich delimitowanych według defini-

cji PROW w porównaniu z efektami delimitacji według definicji OECD, co ilu-

struje rysunek 1. 

 

Rys. 1. Zmiany powierzchni i liczby ludności obszarów wiejskich (w %) według defi-

nicji PROW 2006–2013 w stosunku do definicji OECD na poziomie LAU 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W ujęciu lokalnym (por. rys. 2), z punktu widzenia gmin określonych 

przez GUS jako miejskie lub wiejskie wybór pomiędzy definicją PROW 

a OECD nie ma znaczenia aż w 2222 przypadkach, ponieważ bez względu na 

wybraną metodę 277 jednostek pozostaje sklasyfikowanych jako miasto, a 1454 

jednostki jako obszar wiejski. Dodatkowo zarówno definicja PROW, jak i defi-

nicja według OECD określa 491 gmin miejsko-wiejskich w całości jako obsza-

ry wiejskie. Natomiast wybór definicji jest istotny dla 146 gmin, gdyż omawia-

ne metody kategoryzują te jednostki odmiennie.  

Gminy określone przez GUS jako miejsko-wiejskie stanowią szczególny 

przypadek delimitacyjny, ponieważ w metodzie PROW, gdzie delimitacja od-

bywa się na poziomie części miejskich lub wiejskich, podlegają one bardziej 
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uszczegółowionej kategoryzacji niż w metodzie OECD. Przyjęte w PROW kry-

teria powodują, iż w praktyce po włączeniu miast w zakres oddziaływania pro-

gramu gminy te są kategoryzowane: 

- w całości jako wiejskie, 

- części miejskie lub wiejskie według GUS pozostają określone tak samo 

w PROW, 

- część miejska według GUS zostaje skategoryzowana jako obszar wiejski 

według PROW.  

Założenia metodyczne powodują, że nie ma możliwości zmiany klasyfika-

cji poszczególnych części wiejskich gmin miejsko-wiejskich na obszar miejski. 

Oprócz wcześniej wskazanych 491 gmin kategoryzowanych identycznie w obu 

metodach, metoda OECD identyfikuje 76 kolejnych gmin miejsko-wiejskich ja-

ko obszary miejskie, natomiast definicja PROW włącza je w całości do grupy 

docelowej programu jako obszary wiejskie. Pozostałe 35 gmin miejsko- 

-wiejskich, które według kryteriów OECD stanowią w całości obszar miejski, 

metoda PROW dzieli zaliczając do obszarów miejskich część miejską, a do ob-

szarów wiejskich część wiejską, podobnie jak oryginalna metoda GUS.  

Z punktu widzenia zwiększenia liczby LAU 2 objętych programem rozwo-

ju obszarów wiejskich definicja PROW jest bardziej korzystna dla 141 gmin 

miejskich i wiejskich oraz dla 111 części gmin miejsko-wiejskich, które przy 

zastosowaniu oryginalnej definicji OECD byłyby wyłączone z programu. 

Z punktu widzenia rozdysponowania środków na wsparcie rozwoju obsza-

rów wiejskich definicja według OECD jest bardziej korzystna tylko dla miast 

będących częścią gmin miejsko-wiejskich i nieobjętych PROW z powodu licz-

by ludności przekraczającej przyjęte progi delimitacyjne. Jest to spowodowane 

efektem statystycznym w postaci „rozdysponowania” liczby ludności miast tak-

że na obszar wiejski przy obliczaniu gęstości zaludnienia dla całej jednostki 

LAU 2, która w metodzie według OECD jest kategoryzowana jako całość, bez 

wyodrębniania części miejskiej lub wiejskiej według klasyfikacji GUS. 
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Rys. 2 Klasyfikacja gmin według definicji PROW 2006–2013 i OECD na podstawie 

danych BDL (stan na 31.12.2011) 

Źródło: opracowanie własne. 

Doświadczenia minionego okresu budżetowego w realizacji programów 

rozwoju obszarów wiejskich w wielu krajach członkowskich wskazują na sze-

rokie wykorzystanie kryteriów delimitacji obszarów wiejskich znacznie posze-

rzających ich terytorialny i ludnościowy zakres oddziaływania w stosunku do 

efektów klasyfikacji obszarów według OECD.  

Do grupy tej należy również Polska, gdzie zastosowana definicja pochod-

na od definicji GUS/TERYT ma charakter definicji „wyjściowej” dla całości 

programu, natomiast dla poszczególnych działań zastosowano dodatkowe kryte-

ria, kierujące środki wsparcia do bardziej selektywnie określonych grup benefi-

cjentów. 
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Analiza zmian powierzchni i liczby ludności obszarów delimitowanych 

w Polsce na podstawie kryteriów PROW 2007–2013 lub OECD wskazuje na 

ich duże zróżnicowanie w zależności od przyjętego dla delimitacji poziomu po-

działu administracyjnego. 

W kraju ogółem powierzchnia obszarów wiejskich delimitowanych przy 

wykorzystaniu analizowanych metod ma wartości zbliżone, w przeciwieństwie 

do liczby ludności wiejskiej, którą zastosowanie definicji PROW znacznie 

zwiększa w porównaniu do zastosowania definicji OECD.  

Na poziomie regionalnym różnice te są o wiele bardziej widoczne. Dlatego 

w przypadku województw, gdzie różnice te nie są istotne (np. w łódzkim i po-

morskim) dobór definicji obszarów wiejskich jest kwestią drugorzędną, w prze-

ciwieństwie do województw, gdzie różnice te są znaczne, a tym samym zmiana 

definicji może rozszerzyć lub zawęzić zakres oddziaływania programu. (np. 

w małopolskim, dolnośląskim i lubuskim).  

Najwięcej różnic występuje na poziomie lokalnym, gdzie w zależności od 

zastosowanej metody kategoryzacji obszarów widoczne są zmiany przynależno-

ści poszczególnych gmin miejskich i wiejskich lub poszczególnych części gmin 

miejsko-wiejskich do obszarów wiejskich lub miejskich, co definiuje je lub wy-

klucza jako potencjalnych beneficjentów.  

Uzyskane wyniki wskazują, że elastyczne podejście definicyjno- 

-delimitacyjne polegające na zastosowaniu definicji i kryteriów poszerzających 

przestrzenny i ludnościowy zakres oddziaływania całego programu oraz kryte-

riów dodatkowych bardziej szczegółowo adresujący poszczególne działania 

w zależności od ich charakteru i celu, może w okresie budżetowym 2014–2020 

być jednym z głównych narzędzi efektywnej alokacji środków wsparcia rozwo-

ju obszarów wiejskich w ramach II filara WPR.  

A short guide to the European Commission’s Proposals for EU Rural Development Af-

ter 2013, European Network for Rural Development, European Commission DG 

AGRI, 2012. 

Castellano G., 2012: Rural Development Programmes 2014–2020: Architecture. Work-

shop on Strategic Programming and Monitorinc and Evaluation. AGRI G1 – Con-

sistency of Rural Development. 
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Defining and delimitating rural and urban areas is a necessary starting point for ef-

fective allocation of UE funds within policies and programmes addressed to certain 

types of areas. In case of Common Agricultural Policy these are rural areas, supported 

mainly by Rural Development Programmes (RDP) and financed by European Agricul-

tural Fund for Rural Development. To be allocated in economically and socially effec-
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adanie zróżnicowania dochodów i wydatków stanowi dość złożony pro-

blem, ponieważ pojęcia te umiejscowione są w przeważającej części 

w ekonomii normatywnej i wypływają z obszernych koncepcji filozoficznych. 

Poza tym istnieje wiele niejednoznacznych aspektów analizy ekonomicznej obu 

zmiennych, a zwłaszcza nierówności dochodów, takich jak np. dobrobyt spo-

łeczny, koszty społeczne, akceptacja nierówności czy współzależność zróżni-

cowania dochodów i wzrostu gospodarczego.  

Poziomy dochodów i wydatków obrazują stadium dobrobytu społecznego. 

Zróżnicowanie tych dochodów i wydatków między obszarami miejskimi i wiej-

skimi skutkuje różnymi poziomami jakości życia na tych obszarach.  

Celem niniejszego artykułu jest zobrazowanie zróżnicowania poziomu re-

alnych dochodów i wydatków oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami 

w przekroju miasto – wieś w Polsce. Do celu głównego zostały przyporządko-

wane następujące problemy badawcze: 

1. Analiza porównawcza poziomu realnych dochodów rozporządzalnych 

w miastach i na wsi. 

2. Analiza porównawcza poziomu realnych wydatków w miastach i na wsiach. 
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3. Analiza nadwyżki realnych dochodów nad realnymi wydatkami w miastach 

i na wsi. 

4. Analiza subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

w miastach i na wsi. 

 

W niniejszym artykule posłużono się danymi z corocznych badań GUS pt. 

„Budżety gospodarstw domowych”. Badanie budżetów gospodarstw domowych 

przeprowadzone zostało metodą reprezentacyjną opartą na próbie losowej, dają-

cą możliwość uogólnienia uzyskanych wyników na wszystkie prywatne gospo-

darstwa domowe w Polsce
1
.  

Przy grupowaniu gospodarstw domowych zastosowano podział kraju na 

obszary miejskie i wiejskie. Okres badawczy obejmuje lata 2000–2011. 

W niniejszym opracowaniu korzystano z danych odnoszących się do do-

chodu rozporządzalnego oraz do wydatków. Dochód rozporządzalny zdefi-

niowano za GUS jako sumę bieżących dochodów gospodarstwa domowego 

z poszczególnych źródeł pomniejszoną o zaliczki na podatek dochodowy od 

osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika (od dochodów 

z pracy najemnej oraz od niektórych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 

i świadczeń pozostałych), o podatki od dochodów z własności, podatki płacone 

przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawicieli wolnych za-

wodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz 

o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
2
. W skład dochodu rozporzą-

dzalnego wchodzą dochody pieniężne i niepieniężne, w tym spożycie naturalne 

(towary i usługi konsumpcyjne pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego 

z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie bądź z prowadzonej działalności 

gospodarczej na własny rachunek) oraz towary i usługi otrzymane nieodpłatnie. 

Dochód rozporządzalny przeznaczony jest na wydatki oraz przyrost oszczędno-

ści
3
. 

Wydatki zdefiniowano jako sumę wydatków na towary i usługi konsump-

cyjne oraz pozostałych wydatków. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne 

obejmują towary zakupione za gotówkę, przy użyciu karty płatniczej lub kredy-

                                                           
 1  Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 12. 

 2  Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011, s. 33. 

 3  Ibidem. 
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towej, na kredyt, otrzymane bezpłatnie oraz spożycie naturalne. Pozostałe wy-

datki składają się z darów przekazanych innym gospodarstwom domowym i in-

stytucjom niekomercyjnym, niektórych podatków i opłat niebieżących, w tym 

podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczy-

ste użytkowanie gruntu, zaliczek na podatek od dochodów osobistych oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne płaconych samodzielnie przez podatnika, 

pozostałych rodzajów wydatków nieprzeznaczonych bezpośrednio na cele kon-

sumpcyjne, w tym strat pieniężnych, odszkodowań za wyrządzone szkody
4
. 

Ujęte w cenach bieżących dochody rozporządzalne oraz wydatki w bada-

niu GUS są przedstawiane w ujęciu nominalnym. Należy doprowadzić więc do 

porównywalności danych eliminując skutki inflacji. W tym celu wykorzystano 

indeksy cen konsumpcyjnych o podstawie stałej.  

 

Dochód rozporządzalny na obszarach miejskich i wiejskich w latach 2000–

2011 został przedstawiony w tabeli 1. 

                                                           
 4  Ibidem, s. 36. 
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Dochody rozporządzalne na jedną osobę w miastach były wyższe w całym 

badanym okresie od adekwatnych dochodów na wsi. Dochody na obszarach 

miejskich wzrosły z 695,00 zł w 2000 roku do 1383,55 zł w 2011 roku, a na 

wiejskich z 483,03 zł do 975,25 zł. Różnica w wartościach bezwzględnych 

wzrosła z 211,97 zł w 2000 roku do 408,30 zł w roku 2011. Aby wyeliminować 

skutki inflacji, ujęte w cenach bieżących dochody rozporządzalne na jedną oso-

bę urealniono wykorzystując indeks cen konsumpcyjnych HICP i otrzymując 

ceny stałe. O ile dochody nominalne wykazywały w badanym okresie trwałą 

tendencję wzrostową, o tyle ich poziom realny nie wykazywał już takich wzro-

stów, a nawet w latach 2001, 2004, 2011 dochody na obszarach miejskich 

i wiejskich spadały. W całym badanym okresie realne dochody rozporządzalne 

na jedną osobę były niższe na obszarach wiejskich niż miejskich.  

Jednocześnie realne dochody na osobę na obszarach miejskich w latach 

2000–2011 przekraczały średnią dla kraju, a na obszarach wiejskich były niższe 

od średniej krajowej, co zobrazowano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Relacje realnego dochodu rozporządzalnego na osobę na obszarach miejskich i wiej-

skich w odniesieniu do średniej krajowej oraz udział realnego dochodu rozporządzalne-

go na wsi w realnym dochodzie w mieście w latach 2000–2011 w Polsce 

  Polska = 100 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Miasto 113,84 113,51 113,63 115,07 115,25 113,79 113,06 112,36 112,49 112,59 112,52 112,76 

Wieś 79,12 79,50 79,32 75,84 75,56 77,85 78,97 80,14 79,95 79,78 79,91 79,49 

  procentowy udział realnego dochodu na wsi w realnym dochodzie w mieście 

Udział 69,50 70,03 69,81 65,91 65,56 68,42 69,85 71,33 71,07 70,86 71,02 70,49 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 1. 

Przeciętny realny dochód rozporządzalny na osobę w miastach był wyższy 

od przeciętnego dochodu w kraju w badanym okresie o 12%–15%, natomiast na 

wsi był niższy od 20% do 25%. Jednocześnie realny dochód rozporządzalny na 

wsi stanowił około 70% dochodu w miastach. Taka relacja dochodów utrzy-

mywała się w całym badanym okresie, przy pewnych wahaniach w odległości 

między nimi w poszczególnych latach. 

Rozpatrując zmiany w zróżnicowaniu wysokości realnych dochodów roz-

porządzalnych w poszczególnych latach obliczono dodatkowo wskaźniki dy-

namiki, co zostało przedstawione w tabelach 3 i 4.  
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Tabela 3 

Dynamika realnego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w przekroju miasto – 

wieś w latach 2001–2011 

 
dynamika realnego dochodu rozporządzalnego (rok poprzedni = 100) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 100,3 101,1 106,4 99,7 101,4 108,2 108,5 108,0 102,5 104,3 99,0 

Miasto 100,0 101,2 107,7 99,9 100,1 107,5 107,8 108,1 102,6 104,2 99,2 

Wieś 100,8 100,9 101,7 99,3 104,4 109,8 110,1 107,7 102,3 104,4 98,5 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 1. 

W latach 2002–2004 dochód rozporządzalny szybciej rósł na obszarach 

miejskich, natomiast w latach 2005–2007 na obszarach wiejskich. W latach 

2008–2011 dynamika zmian była zbliżona. 

Tabela 4 

Dynamika realnego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę na obszarach miejskich 

i wiejskich w latach 2001–2011 

 
dynamika realnego dochodu rozporządzalnego (rok 2000 = 100) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 100,3 101,4 107,9 107,5 109,0 118,0 128,0 138,2 141,7 147,7 146,3 

Miasto 100,0 101,2 109,0 108,9 109,0 117,2 126,3 136,6 140,1 146,0 144,9 

Wieś 100,8 101,6 103,4 102,7 107,3 117,8 129,6 139,6 142,9 149,2 146,9 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 1. 

Ogółem w badanym okresie realny dochód rozporządzalny na osobę na 

obszarach wiejskich wzrósł o 46,9%, a na obszarach miejskich o 44,9% (a dla 

porównania w ujęciu nominalnym podwoił się). 

Wielkości przeciętne nie odzwierciedlają stopnia zróżnicowania sytuacji 

dochodowej wewnątrz badanych populacji z obszarów w miejskich i wiejskich, 

a jest ono zdecydowanie większe niż pomiędzy nimi, co zobrazowano w tabeli 

5. 

Tabela 5 

Współczynnik Giniego dla dochodów rozporządzalnych w ujęciu miasto – wieś w Pol-

sce w latach 2003–2011 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Współczynnik Giniego 

Polska  0,343 0,344 0,345 0,340 0,340 0,339 0,336 0,342 0,338 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Współczynnik Giniego 

Miasto  0,330 0,331 0,333 0,329 0,325 0,315 0,312 0,323 0,317 

Wieś  0,326 0,330 0,336 0,331 0,341 0,343 0,338 0,339 0,337 

Źródło:  Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 275. 

Do 2004 roku współczynnik Giniego dla dochodów rozporządzalnych był 

na obszarach wiejskich mniejszy niż na miejskich, a od 2005 roku ta tendencja 

uległa zmianie – i dla lat 2005–2011 był większy na obszarach wiejskich. 

Oznacza to, ze stopień zróżnicowania dochodów jest większy na obszarach 

wiejskich niż miejskich. 

 

Kolejnym czynnikiem ukazującym nierówności ekonomiczne w przekroju 

miasto–wieś są wydatki. Wydatki na osobę na obszarach miejskich i wiejskich 

w latach 2000–2011 zostały przedstawione w tabeli 6. 
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Wydatki na jedną osobę w miastach były wyższe w całym badanym okre-

sie od adekwatnych wydatków na wsi. Wydatki na obszarach miejskich wzrosły 

z 662,14 zł w 2000 roku do 1133,27 zł w 2011 roku, a na wiejskich z 465,84 zł 

do 825,23 zł. Różnica w wartościach bezwzględnych wzrosła z 196,30 zł 

w 2000 roku do 308,04 zł w roku 2011. Aby wyeliminować skutki inflacji, ujęte 

w cenach bieżących wydatki na jedną osobę urealniono wykorzystując indeks 

cen konsumpcyjnych HICP. O ile wydatki nominalne wykazywały w badanym 

okresie trwałą tendencję wzrostową, o tyle ich poziom realny nie wykazywał 

już takich wzrostów, a nawet w latach 2001, 2004, 2005 oraz 2011 wydatki na 

obszarach miejskich , a w latach 2002, 2004 i 2011 na obszarach wiejskich spa-

dały. W całym badanym okresie realne wydatki na jedną osobę były niższe na 

obszarach wiejskich niż miejskich.  

Jednocześnie realne wydatki na osobę na obszarach miejskich w latach 

2000–2011 przekraczały średnią dla kraju, a na obszarach wiejskich były niższe 

od średniej krajowej, co zobrazowano w tabeli 7. 

Tabela 7 

Relacje realnych wydatków na osobę na obszarach miejskich i wiejskich w odniesieniu 

do średniej krajowej oraz udział realnych wydatków na wsi w realnych wydatkach 

w mieście w latach 2000–2011 w Polsce 

 
Polska = 100 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Miasto 110,45 112,85 113,21 114,75 114,54 112,67 111,97 112,07 111,64 111,82 111,67 111,64 

Wieś 77,71 80,50 79,96 76,36 76,70 79,65 80,78 80,61 81,31 81,03 81,27 81,29 

  procentowy udział realnych wydatków na wsi w realnych wydatkach w mieście 

Udział 70,35 71,33 70,63 66,54 66,97 70,69 72,14 71,92 72,83 72,47 72,78 72,82 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 6. 

Przeciętne realne wydatki na osobę w miastach były wyższe od przecięt-

nych realnych wydatków w kraju w badanym okresie o 10%–15%, natomiast na 

wsi były niższe od 19% do 23%. Jednocześnie realne wydatki na wsi stanowiły 

od 66,5% w 2003 r. do 72,8% w 2008 i 2011 r. wydatków w miastach. 

Rozpatrując zmiany w zróżnicowaniu wysokości realnych wydatków 

w poszczególnych latach obliczono dodatkowo wskaźniki dynamiki, co zostało 

przedstawione w tabelach 8 i 9.  
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Tabela 8 

Dynamika realnych wydatków na jedną osobę na obszarach miejskich i wiejskich 

w Polsce w latach 2001–2011 

 
dynamika realnych wydatków na osobę (rok poprzedni = 100) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska   96,6 100,5 107,6 98,9 97,3 106,5 106,0 107,1 101,8 100,9 98,6 

Miasto   98,7 100,9 109,1 98,8 95,7 105,8 106,1 106,7 101,9 100,8 98,5 

Wieś   100,1 99,9 102,8 99,4 101,0 108,0 105,8 108,0 101,4 101,2 98,6 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 6. 

Na obszarach miejskich realne wydatki na osobę spadły w latach 2001, 

2004, 2005 i 2011, a na obszarach wiejskich – 2002, 2004 i 2011. Znaczące 

różnice można zaobserwować dla lat: 2005 – kiedy wydatki na wsi rosły, 

a w miastach spadały oraz dla 2003 roku – kiedy wydatki rosły, ale znacząco 

szybciej w miastach. W latach 2007–2011 dynamika zmian była zbliżona. 

Tabela 9 

Dynamika realnych wydatków na jedną osobę na obszarach miejskich i wiejskich  

w latach 2001–2011 

 
dynamika realnych wydatków na osobę (rok 2000 = 100) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska   96,6 97,1 104,6 103,5 100,6 107,2 113,7 121,7 123,9 125,0 123,2 

Miasto   98,7 99,6 108,6 107,3 102,7 108,7 115,3 123,0 125,4 126,4 124,6 

Wieś   100,1 100,0 102,8 102,1 103,2 111,4 117,9 127,4 129,2 130,8 128,9 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 6. 

Ogółem w badanym okresie realne wydatki na obszarach wiejskich wzro-

sły o 28,9%, a na obszarach miejskich o 24,6% (w ujęciu nominalnym – odpo-

wiednio o 77% i 71%). 

 

Nadwyżka dochodów rozporządzalnych nad wydatkami została przedsta-

wiona w tabeli 10. 
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Tabela 10 

Nadwyżka realnych dochodów rozporządzalnych nad realnymi wydatkami na jedną 

osobę na obszarach miejskich i wiejskich w Polsce w latach 2000–2011 

 
Nadwyżka w cenach stałych z 2005 r. (zł) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Polska 12,61 37,78 41,81 36,14 41,57 71,16 88,89 114,46 130,42 140,15 174,20 176,38 

Miasto 37,60 47,25 50,30 43,89 52,97 88,70 108,53 130,86 153,79 164,38 203,29 208,39 

Wieś 19,67 23,40 28,92 23,72 23,33 43,01 56,91 88,13 92,91 101,24 127,51 124,91 

  Nadwyżka w % (w odniesieniu do dochodów rozporządzalnych) 

Polska 1,81 5,39 5,90 4,80 5,53 9,35 10,79 12,80 13,51 14,16 16,88 17,26 

Miasto 4,73 5,94 6,25 5,06 6,12 10,24 11,65 13,03 14,16 14,75 17,51 18,09 

Wieś 3,56 4,20 5,15 4,15 4,11 7,26 8,74 12,30 12,04 12,82 15,46 15,38 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 1 i 6. 

Relacje między dochodami rozporządzalnymi a wydatkami ogółem na 

jedną osobę ukazują rosnącą nadwyżkę dochodów nad wydatkami. W 2000 ro-

ku nadwyżka ta wynosiła w cenach stałych (z 2005 roku) na obszarach miej-

skich 37,60 zł, a na wiejskich 19,67 zł, a w 2011 r. – adekwatnie: 208,39 zł 

i 124,91 zł. Jednocześnie ta nadwyżka w 2000 roku stanowiła 4,73% realnego 

dochodu rozporządzalnego w miastach i 3,56% na wsiach, a w 2011 roku – 

adekwatnie 18,09% i 15,38%. 

 

Jedną z istotnych kwestii oceny sytuacji materialnej gospodarstw domo-

wych jest także subiektywna ocena ekonomicznej sfery życia. Postrzeganie wła-

snego poziomu dobrobytu wskazuje na ile oceny dotyczące wymiaru obiektyw-

nego są zgodne z odczuciami gospodarstw domowych co do ich sytuacji mate-

rialnej.  

Jednocześnie należy zauważyć, że pomimo niższego poziomu dochodów 

i wydatków na wsi niż w mieście, liczba ludności wiejskiej w latach 2000–2011 

wzrosła o ponad 568 tys., a ludność w miastach zmniejszyła się o blisko 

285 tys. osób
5
. W konsekwencji, na koniec 2011 roku udział ludności wiejskiej 

w całej populacji Polski wyniósł 39,3%, a w roku 2000 wynosił 38,1%. Nastą-

                                                           
 5  Stan ludności miejskiej – 31.12. 2000 r.: 23670,3 tys., 31.12.2011: 23385,8 tys.; stan ludno-

ści wiejskiej – 31.12. 2000 r.: 14583,7 tys., 31.12.2011: 15152,6 tys. Szerzej: Rocznik 

demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, s. 130 i 131. 
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piły więc wyraźnie odmienne tendencje na obszarach wiejskich i miejskich po-

mimo niższych realnych poziomów dochodów i wydatków na wsi. Warto więc 

przyjrzeć się subiektywnej ocenie sytuacji gospodarstw domowych na obsza-

rach wiejskich i miejskich.  

W tabeli 11 przedstawiono subiektywną ocenę sytuacji gospodarstw do-

mowych w Polsce, w rozbiciu na obszary miejskie i wiejskie. 

Tabela 11 

Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych na obszarach miejskich i wiejskich 

w Polsce w latach 2000–2011 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych (%) 

 
Polska 

Bardzo dobra i dobra 11,1 11,2 11,9 13,0 13,6 15,3 18,4 20,8 22,7 23,7 25,2 23,2 

Przeciętna 52,5 52,6 52,0 52,3 52,1 53,5 55,2 56,7 56,7 56,2 55,1 55,8 

Raczej zła i zła 36,4 36,2 36,1 34,8 34,3 31,2 26,4 22,5 20,5 20,1 19,6 21,0 

 
miasto 

Bardzo dobra i dobra 13,3 13,3 13,8 15,2 15,9 17,0 20,4 22,7 25,2 26,4 27,9 25,6 

Przeciętna 52,9 52,1 51,6 51,7 51,2 52,3 53,8 55,0 54,7 54,2 53,1 53,9 

Raczej zła i zła 33,8 34,7 34,6 33,1 32,9 30,6 25,8 22,3 20,1 19,4 18,9 20,6 

 
wieś 

Bardzo dobra i dobra 6,7 7,3 8,4 8,2 9 11,5 14,1 16,7 17,7 18,1 19,8 18,5 

Przeciętna 51,9 53,5 52,6 53,5 53,8 56,1 58,2 60,2 60,9 60,3 59,3 59,6 

Raczej zła i zła 41,4 39,2 39 38,2 37,2 32,4 27,7 23,1 21,4 21,7 20,8 21,9 

Źródło:  Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012, s. 236. 

W latach 2000–2011 zdecydowanie najliczniejsza grupa gospodarstw do-

mowych, zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich, odczuwała swoją sy-

tuację materialną jako przeciętną. Na pozycję dobrą i bardzo dobrą na obszarach 

miejskich wskazywało w 2000 roku – 13,3% badanych respondentów, a w 2011 

roku – 25,6%, a na obszarach wiejskich – adekwatnie 6,7% i 18,5%. Wartość ta 

się więc podwoiła w miastach i potroiła na wsi. Jednocześnie da się zauważyć 

tendencję malejącą przy ocenie sytuacji materialnej jako złej lub bardzo złej. 

W miastach odsetek tak deklarujących respondentów spadł z 33,8% w 2000 ro-

ku do 20,6% w 2011 r., a na wsi z 41,4% do 21,9%.  

Dynamikę zmian w ocenie subiektywnej sytuacji materialnej przedstawio-

no w tabeli 12. 
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Tabela 12 

Dynamika subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w latach 

2000–2011 (rok poprzedni = 100) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

dynamika subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

(rok poprzedni = 100) 

 
Polska 

Bardzo dobra 

i dobra 

  100,9 106,3 109,2 104,6 112,5 120,3 113,0 109,1 104,4 106,3 92,1 

Przeciętna   100,2 98,9 100,6 99,6 102,7 103,2 102,7 100,0 99,1 98,0 101,3 

Raczej zła i zła   99,5 99,7 96,4 98,6 91,0 84,6 85,2 91,1 98,0 97,5 107,1 

  miasto 

Bardzo dobra 

i dobra 

  100,0 103,8 110,1 104,6 106,9 120,0 111,3 111,0 104,8 105,7 91,8 

Przeciętna   98,5 99,0 100,2 99,0 102,1 102,9 102,2 99,5 99,1 98,0 101,5 

Raczej zła i zła   102,7 99,7 95,7 99,4 93,0 84,3 86,4 90,1 96,5 97,4 109,0 

  wieś 

Bardzo dobra 

i dobra 

  109,0 115,1 97,6 109,8 127,8 122,6 118,4 106,0 102,3 109,4 93,4 

Przeciętna   103,1 98,3 101,7 100,6 104,3 103,7 103,4 101,2 99,0 98,3 100,5 

Raczej zła i zła   94,7 99,5 97,9 97,4 87,1 85,5 83,4 92,6 101,4 95,9 105,3 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie tabeli 11. 

Największe zmiany w postrzeganiu własnej sytuacji jako dobrej lub bardzo 

dobrej na obszarach wiejskich nastąpiły w latach 2005–2007, natomiast na ob-

szarach miejskich – w latach 2006, 2003, 2007–2008. W roku 2011 nastąpiło 

pogorszenie w ocenie własnej sytuacji materialnej zarówno na obszarach miej-

skich, jak i wiejskich, chociaż w większym stopniu na obszarach miejskich. 

Natomiast dynamikę subiektywnej oceny sytuacji materialnej w porówna-

niu do roku 2000 przedstawiono w tabeli 13. 

Tabela 13 

Dynamika subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych w latach 

2000–2011 (rok 2000 = 100) 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

dynamika subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

(rok 2000 = 100) 

 
Polska 

Bardzo dobra 

i dobra 

  100,9 107,2 117,1 122,5 137,8 165,8 187,4 204,5 213,5 227,0 209,0 

Przeciętna   100,2 99,0 99,6 99,2 101,9 105,1 108,0 108,0 107,0 105,0 106,3 

Raczej zła i zła   99,5 99,2 95,6 94,2 85,7 72,5 61,8 56,3 55,2 53,8 57,7 

  miasto 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

dynamika subiektywnej oceny sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

(rok 2000 = 100) 

Bardzo dobra 

i dobra 

  100,0 103,8 114,3 119,5 127,8 153,4 170,7 189,5 198,5 209,8 192,5 

Przeciętna   98,5 97,5 97,7 96,8 98,9 101,7 104,0 103,4 102,5 100,4 101,9 

Raczej zła i zła   102,7 102,4 97,9 97,3 90,5 76,3 66,0 59,5 57,4 55,9 60,9 

  wieś 

Bardzo dobra 

i dobra 

  109,0 125,4 122,4 134,3 171,6 210,4 249,3 264,2 270,1 295,5 276,1 

Przeciętna   103,1 101,3 103,1 103,7 108,1 112,1 116,0 117,3 116,2 114,3 114,8 

Raczej zła i zła   94,7 94,2 92,3 89,9 78,3 66,9 55,8 51,7 52,4 50,2 52,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 11. 

W okresie 2000–2011 odsetek deklarujących dobrą lub bardzo dobrą sytu-

ację na wsi wzrósł o 276%, a w miastach o 192%, a odsetek deklarujących złą 

lub bardzo złą sytuację spadł adekwatnie – o 47% i 39%. Sytuacja na wsi po-

prawia się więc w poczuciu respondentów szybciej niż w miastach. 

Aby zobrazować zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków 

oraz nadwyżki dochodów nad wydatkami w przekroju miasto–wieś w Polsce 

zrealizowano 4 zadania badawcze. Wnioski, jakie wypływają z pierwszego ba-

dania, tzn. analizy porównawczej poziomu realnych dochodów rozporządzal-

nych w miastach i na wsi ukazują, że dochody rozporządzalne na jedną osobę 

w miastach były wyższe w całym badanym okresie od adekwatnych dochodów 

na wsi zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Realny dochód rozporzą-

dzalny na wsi stanowił około 70% dochodu w miastach. Dochody nominalne 

wykazywały w badanym okresie trwałą tendencję wzrostową, ale ich poziom 

realny nie wykazywał już takich wzrostów, a nawet w latach 2001, 2004, 2011 

dochody realne na obszarach miejskich i wiejskich spadały. Ogółem w latach 

2000–2011 realny dochód rozporządzalny na osobę na obszarach wiejskich 

wzrósł o 46,9%, a na obszarach miejskich o 44,9%. 

Realizacja drugiego zadania badawczego, czyli analizy porównawczej po-

ziomu realnych wydatków w miastach i na wsiach ukazała, że wydatki na jedną 

osobę w miastach były wyższe w całym badanym okresie od adekwatnych wy-

datków na wsi, zarówno w ujęciu realnym, jak i nominalnym. Realne wydatki 

na wsi stanowiły od 66,5% w 2003 r. do 72,8% w 2008 i 2011 r. wydatków 

w miastach. O ile wydatki nominalne wykazywały w badanym okresie trwałą 

tendencję wzrostową, o tyle ich poziom realny nie wykazywał już takich wzro-
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stów, a nawet w latach 2001, 2004, 2005 oraz 2011 na obszarach miejskich 

i w 2002, 2004 i 2011 r. na obszarach wiejskich ich poziom spadał. Ogółem 

w latach 2000–2011 realne wydatki na obszarach wiejskich wzrosły o 28,9%, 

a na obszarach miejskich o 24,6%. 

W trzecim zadaniu badawczym dokonano analizy nadwyżki realnych do-

chodów rozporządzalnych nad realnymi wydatkami na obszarach miejskich 

i wiejskich. W latach 2000–2011 nadwyżka ta wzrosła z poziomu 37,60 zł do 

208,39 zł na obszarach miejskich i z 19,67 zł do 124,91 zł na obszarach wiej-

skich. Nadwyżka w 2000 roku stanowiła 4,73% realnego dochodu rozporzą-

dzalnego w miastach i 3,56% na wsiach, a w 2011 roku – adekwatnie 18,09% 

i 15,38%. 

Czwarte zadanie badanie odnosiło się do subiektywnej oceny sytuacji ma-

terialnej gospodarstw domowych w miastach i na wsi. W latach 2000–2011 

zdecydowanie najliczniejsza grupa gospodarstw domowych, zarówno na obsza-

rach wiejskich, jak i miejskich, odczuwała swoją sytuację materialną jako prze-

ciętną. Warto zauważyć, że w 2011 roku swoją sytuację materialną jako dobrą 

lub bardzo dobrą oceniło dwa razy więcej osób w miastach i trzy razy więcej na 

wsiach w porównaniu do roku 2000. Na pozycję dobrą i bardzo dobrą na obsza-

rach miejskich wskazywało w 2000 roku – 13,3% badanych respondentów, 

a w 2011 roku – 25,6%, a na obszarach wiejskich – adekwatnie 6,7% i 18,5%. 

W okresie 2000–2011 odsetek deklarujących złą lub bardzo złą sytuację spadł 

adekwatnie – o 47% i 39%.  

Budżety gospodarstw domowych w 2011 r., GUS, Warszawa 2012. 

Budżety gospodarstw domowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011. 

Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., GUS, Warszawa 2010. 

Budżety gospodarstw domowych w 2008 r., GUS, Warszawa 2009. 

Budżety gospodarstw domowych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008. 

Budżety gospodarstw domowych w 2006 r., GUS, Warszawa 2007. 

Budżety gospodarstw domowych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006. 

Budżety gospodarstw domowych w 2004 r., GUS, Warszawa 2005. 

Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004. 

Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 2011. 

Rocznik demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012, 



414 Europa Regionum XVI (2013) 

 

Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych HICP, GUS, Warszawa 2013 

(www.stat.gov.pl/gus/5840_5582_PLK_HTML.htm). 

This article describes diversification of actual household income and expenses 

comparing urban and rural areas in Poland. It provides the analysis of the level of actual 

household income, level of actual expenses and surplus of actual income over the actual 

expenses in the urban and rural areas as well as the analysis of subjective evaluation of 

the household material standing in the towns and the country. The research includes the 

period from 2000 to 2011. The results confirm that both from the nominal and actual 

perspective the income and expenses per capita in towns were higher than relevant in-

come and expenses in the country over the entire research period. Actual income spent 

in the country amounts to ca. 70% of income in towns and actual expenses in the coun-

try amounted from 66.5% (2003) to 72.8% (2008 and 2011) of expenses in towns. From 

2000 to 2011 actual income spent per capita in the rural areas increased by 46.9%, and 

in the urban areas by 44.9% as well as actual expenses in the rural areas increased by 

28,9% and in the urban areas by 24,6%. From 2000 to 2011, the surplus of actual in-

come over the actual expenses increased from 4.73% to 18.09% of actual income spent 

in towns and from 3.56% to 15.38% in the country. Over the research period the subjec-

tive evaluation of the household material standing was also improved both in the urban 

and rural areas. 

Translated by Patrycja Zwiech 



 

 

1

eneralnie można stwierdzić, że podstawowym celem tworzenia obszarów 

przyrodniczo cennych jest zachowanie ich funkcji ekologicznej. Według 

Barbiera, Folke i Burgess
2
 funkcja ta obejmuje ochronę bogactwa przyrodni-

czego na wszystkich poziomach, funkcję: wodoochronną, gleboochronną i kon-

troli biologicznej, regulację chemizmu środowiska oraz funkcję mikro-, mezo-, 

a nawet makroklimatyczną. Utrzymanie funkcji ekologicznej warunkuje możli-

wość i trwałość realizacji wielu społecznych i gospodarczych funkcji przyrody. 

Zatem zapewnienie realizacji tych funkcji powinno być kolejnym celem polity-

ki wobec obszarów o wyjątkowym bogactwie przyrody.  

Bogactwo przyrody badanych gmin jest istotne dla kształtowania jakości 

życia poprzez zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych wypo-

czynku, jak i zaspakajanie potrzeb estetycznych, duchowych. Zachowanie 

i właściwe zagospodarowanie obszarów przyrodniczo cennych może pozwolić 

na wszechstronny rozwój funkcji turystycznej danej gminy. Przez funkcję tury-

styczną
3
 należy rozumieć wszelką działalność społeczno-ekonomiczną w regio-

                                                           
 1  Praca naukowa sfinansowana ze środków na naukę w latach 2010–2012 jako projekt ba-

dawczy. 

 2  E. Barbier, J. Burges, C. Folke, Paradise lost? The Ecological Economics of Biodiversity, 

Earthscan, London 1994, s. 45. 

 3  W. Kurek, Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 40. 
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nie lub miejscowości, skierowaną na obsługę turystów, z której wynika jego/jej 

zdolność do zaspakajania potrzeb turystycznych.  

Wyodrębnienie funkcji turystycznej gminy opiera się na przesłankach wy-

nikających z walorów środowiska naturalnego oraz z działalności społeczno-

ekonomicznej. Pierwsze stanowią zazwyczaj impuls do rozwoju turystyki i ma 

charakter pierwotny, a drugie – wtórne, mają na celu uzyskanie efektów eko-

nomicznych przez rozwój podaży usług turystycznych. Przygotowanie gminy 

do przyjęcia turystów jest działaniem złożonym, wymaga bowiem zapewnienia 

możliwości dotarcia do gminy oraz zaspokojenia różnorodnych potrzeb tury-

stów. Gmina musi więc dysponować dostępnością komunikacyjną oraz infra-

strukturą umożliwiającą turystom wyżywienie, nocleg, rozrywkę, rekreację, 

edukację itp. 

Celem artykułu było określenie znaczenia funkcji turystycznych gmin przy 

planowaniu ich zrównoważonego rozwoju. Badania zostały wykonane w 47 

gminach Polski północno-wschodniej o różnym udziale obszarów NATURA 

2000. Na badanym obszarze rozwój funkcji turystycznej jest wciąż zróżnicowa-

ny. W celu dokonania analizy atrakcyjności turystycznej badanych gmin wyko-

rzystano zestaw trzech wskaźników: 

- wskaźnik Baretje’a i Deferta – funkcji turystycznej miejscowości – wyrażo-

ny liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadającą na 100 mieszkań-

ców stałych, 

- wskaźnik Charvata – nasycenia bazą turystyczną – wyrażony liczbą tury-

stycznych miejsc noclegowych przypadających na 1 km
2 

powierzchni cał-

kowitej, 

- wskaźnik Schneidera – wskaźnik intensywności ruchu turystycznego – wy-

rażony liczbą turystów korzystających z noclegów, przypadającą na 1 tys. 

mieszkańców stałych. 

 

Wyniki poszczególnych wskaźników funkcji turystycznej dla badanego 

obszaru przedstawiono w tabeli 1. Z tego względu, iż prawie połowa badanych 

gmin nie dysponuje bazą noclegową w tabeli zamieszczono wyniki dla 47 gmin 

spośród 83 badanych w ramach realizacji projektu badawczego. 
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Tabela 1  

Wskaźnik funkcji turystycznej 

Nazwa gminy Nazwa powiatu 

Odsetek ob-

szarów chro-

nionych 

Wskaźnik 

Schneidera 

Wskaźnik 

Charvata 

Wskaźnik 

Baretje'a  

i Deferta 

Choroszcz białostocki 54,30 78,9 1,4 1,7 

Czarna Białostocka białostocki 90,70 23,5 0,3 0,6 

Dobrzyniewo Duże białostocki 50,00 9,5 0,2 0,4 

Łapy białostocki 54,90 1,7 0,2 0,1 

Tykocin białostocki 39,80 123,4 0,7 2,2 

Wasilków białostocki 78,30 90,2 2,5 2,2 

Dąbrowa Białostocka sokólski 31,00 10,9 0,1 0,2 

Sokółka sokólski 14,10 14,1 0,4 0,5 

Białowieża hajnowski 100,00 1310,6 2,9 25,9 

Hajnówka hajnowski 60,20 3,5 0,1 0,4 

Narewka hajnowski 69,00 15,0 0,1 1,3 

Łomża łomżyński 31,80 20,5 0,2 0,4 

Piątnica łomżyński 18,30 81,1 0,3 0,7 

Wizna łomżyński 30,00 24,4 0,5 1,4 

Sokoły wysokomazowiecki 9,00 0,3 0,2 0,5 

Augustów augustowski 59,60 0,4 13,0 15,3 

Nowinka augustowski 79,50 62,4 0,1 0,7 

Rajgród grajewski 54,60 176,7 1,0 3,7 

Goniądz moniecki 78,00 49,0 0,2 1,2 

Trzcianne moniecki 76,50 42,4 0,1 0,6 

Giby moniecki 96,10 263,5 0,3 3,3 

Krasnopol moniecki 50,00 6,1 0,0 0,0 

Suwałki suwalski 50,00 183,4 1,1 3,9 

Działdowo działdowski 5,00 22,4 4,4 0,2 

Lidzbark działdowski 65,70 19,7 0,3 0,5 

Rybno działdowski 45,70 3,1 0,1 0,2 

Elbląg elblaski 2,98 8,6 0,2 0,5 

Iława iławski 23,70 26,8 0,3 1,2 

Lubawa iławski 4,77 19,5 0,3 0,6 

Susz iławski 20,63 28,1 0,4 0,7 

Zalewo iławski 27,40 1,6 0,1 0,2 

Biskupiec nowomiejski 11,83 11,0 0,2 0,5 

Dąbrówno ostródzki 7,10 116,6 0,1 0,4 

Ostróda ostródzki 12,90 279,4 1,6 3,9 

Kruklanki ełcki 56,30 139,1 0,6 4,1 

Orzysz piski 4,16 46,6 0,6 2,3 

Pisz piski 68,80 24,9 0,4 0,8 

Ruciane-Nida piski 100,00 378,7 2,2 9,4 

Gołdap piski 10,30 56,6 1,4 2,5 

Bartoszyce bartoszycki 60,70 3,6 0,0 0,2 

Mikołajki mrągowski 60,70 1274,6 7,5 22,3 

Mrągowo mrągowski 5,00 42,1 0,5 1,9 

Piecki mrągowski 100,00 175,4 0,5 2,0 

Biskupiec olsztyński 9,80 17,3 0,3 0,4 

Purda olsztyński 50,00 171,9 1,7 6,6 
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Nazwa gminy Nazwa powiatu 

Odsetek ob-

szarów chro-

nionych 

Wskaźnik 

Schneidera 

Wskaźnik 

Charvata 

Wskaźnik 

Baretje'a  

i Deferta 

Stawiguda olsztyński 54,10 244,7 2,0 7,1 

Świętajno szczycieński 100,00 40,1 0,1 0,3 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych GUS dla roku 2011. 

Interpretując wskaźnik intensywności ruchu turystycznego (wskaźnik Sch-

neidera), stwierdzono, że wśród badanych gmin największą wartość tego 

wskaźnika uzyskała gmina Białowieża, gdzie na 1 tys. mieszkańców w 2011 r. 

przypadało 1310, 6 turystów korzystających z noclegów. Niewiele niższy 

wskaźnik uzyskała gmina Mikołajki – 1274,6 osób.  

Analizując wskaźnik nasycenia bazą turystyczną (wskaźnik Charvata) 

stwierdzono, że największą wartość tego wskaźnika uzyskała gmina Augustów 

– 13,0, co oznacza, że na 1 km
2 

powierzchni gminy przypada 13 miejsc nocle-

gowych. Wysoką wartość odnotowała również gmina Mikołajki – 7,5. Podobne 

wyniki otrzymujemy analizując wskaźnik funkcji turystycznej, wyrażony liczbą 

turystycznych miejsc noclegowych przypadającą na 100 mieszkańców (wskaź-

nik Baretje’a i Deferta). Gminą najliczniej wyposażoną w zakresie turystycz-

nych miejsc noclegowych odniesionych do liczby mieszkańców obszaru jest 

gmina Białowieża, która posiada 25,9 miejsc noclegowych na 100 mieszkańców 

oraz gmina Mikołajki, która posiada 22,3 miejsca noclegowe. Wysoki wskaźnik 

odnotowała również gmina Augustów – 15,3. 

Analiza pełnienia funkcji turystycznej wykazała, że gmina Mikołajki 

w powiecie mrągowskim charakteryzuje się najwyższym poziomem wszystkich 

analizowanych wskaźników. Położenie gminy w samym sercu Mazur – Krainie 

Wielkich Jezior oraz obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego to niewątpli-

wie największe atuty turystyczne gminy. Dzięki temu Mikołajki odwiedzają 

przede wszystkim amatorzy żeglarstwa i sportów wodnych. W promieniu zale-

dwie kilku kilometrów od Mikołajek znajduje się szereg miejsc unikalnych pod 

względem flory lub fauny. Wszystkie te walory przyrodnicze, krajobrazowe, 

możliwości wypoczynkowe oraz ciągle rozwijająca się infrastruktura turystycz-

na sprawiają, że gmina Mikołajki cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem 

wśród turystów z kraju i zagranicy, co potwierdziła przeprowadzona analiza.  

Spośród wszystkich badanych gmin wskaźnik intensywności ruchu tury-

stycznego oraz wskaźnik funkcji turystycznej był najwyższy w gminie Biało-

wieża (powiat hajnowski). Jedynie wskaźnik nasycenia bazą turystyczną był 

stosunkowo niski i wyniósł 2,9 miejsc noclegowych na 1 km
2
 obszaru gminy 
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(najwyższy w Augustowie wyniósł 13,0). Zdecydowały o tym wyjątkowe war-

tości przyrodnicze jakie posiada gmina Białowieża, w całości położona na tere-

nie Puszczy Białowieskiej. Dodatkowo elementy kulturowe (pełne uroku miej-

scowe budownictwo drewniane, stojące obok siebie stare drewniane krzyże ka-

tolickie i prawosławne) oraz obiekty kultury materialnej tego terenu wzbudzają 

zainteresowanie turystów. Według danych zawartych w Raporcie Statystycz-

nym Ruchu Turystycznego w Województwie Podlaskim w 2010 najwięcej tury-

stów (ponad 35%) odwiedziło właśnie obszar Białowieskiego Parku Narodowe-

go. Tak wysoką frekwencję Białowieski PN zawdzięcza między innymi odwie-

dzinom Rezerwatu Pokazowego Żubra, jak również Muzeum Przyrodniczo- 

-Leśnego w Białowieży. 

Spośród wszystkich badanych gmin, gmina Augustów osiągnęła najwyż-

szy wskaźnik Charvata i wysoki, trzeci w kolejności, wskaźnik Baretje'a i De-

ferta. Gmina ta posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą bazę noclegową, nato-

miast liczba turystów korzystających z noclegów, przypadająca na 1 tys. miesz-

kańców stałych była niewielka – wskaźnik Schneidera wyniósł 0,4. Przyczyną 

tego może być peryferyjne położenie gminy, na skraju Suwalszczyzny, zły stan 

dróg oraz niedogodne połączenia komunikacyjne, co w efekcie utrudnia dojazd 

turystów do gminy.  

Warto również zaznaczyć, że odsetek obszarów chronionych, w gminach 

posiadających najwyższe wskaźniki, przekroczył 50% ogółu powierzchni (gmi-

na Mikołajki – 60,7%, gmina Białowieża 100%, gmina Augustów 59,6%). Wy-

stępowanie obszarów prawnie chronionych stanowi niewątpliwie atrakcję tury-

styczną i zaliczane jest do podstawowych dóbr turystycznych, co w efekcie mo-

że wpływać na wielkość ruchu turystycznego na danym obszarze. Natomiast 

same walory naturalne nie są wystarczającym elementem wpływającym na 

rozwój turystyki na danym obszarze. Do powyższej analizy zakwalifikowano 

jedynie 47 gmin spośród 83 badanych, ponieważ nie posiadały one bazy nocle-

gowej. W kontekście rozwoju turystyki na badanym obszarze zwraca uwagę 

przede wszystkim niedostateczny rozwój zagospodarowania obszaru w infra-

strukturę potrzebną turystom (baza noclegowa, gastronomiczna, infrastruktura 

drogowa). Problem ten podkreślają również sami włodarze badanych gmin. 

Z jednej strony rozwój turystyki, walory krajobrazowe i czyste środowisko po-

dają jako najmocniejsze strony gminy, z drugiej jednak strony niedostatecznie 

rozwinięta infrastruktura techniczna, uboga baza turystyczna, zły stan dróg są 

jednymi z największych problemów, z którymi borykają się gminy. 78% bada-
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nych samorządów terytorialnych podejmuje działania w celu ściągnięcia do 

gminy turystów. Są to głównie promocja gminy na zewnątrz oraz rozwój infra-

struktury technicznej. Działania te mają na celu rozwój podaży usług turystycz-

nych, a w rezultacie uzyskanie efektów ekonomicznych. 

Należy przy tym pamiętać, iż rozwój turystyki stanowi zagrożenie dla śro-

dowiska przyrodniczego. Gminy posiadające obszary o najwyższych walorach 

przyrodniczych najsilniej reagują na skutki penetracji turystycznej. Według ba-

dań przeprowadzonych przez Zakład Ochrony Przyrody Instytutu Badawczego 

Leśnictwa, we wszystkich parkach narodowych Polski, turystyka powoduje 

bardzo poważne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów na obszarach chro-

nionych. Zidentyfikowane zagrożenia można również odnieść do badanego 

w pracy obszaru gmin. Są to m.in.: 

- hałas i zanieczyszczenia, 

- niszczenie roślinności, przyrody nieożywionej, gleby, 

- zmiany krajobrazu, mikroklimatu i struktury biocenoz, 

- obniżenie walorów dydaktycznych, naukowych i turystycznych. 

Ponadto budowa obiektów i urządzeń turystyki pochłania wielkie po-

wierzchnie gruntów. Najczęściej tworzy się je w pobliżu najbardziej atrakcyj-

nych krajobrazowo terenów. Często buduje się obiekty zupełnie nie pasujące do 

otoczenia, zaburzające zabudowę wsi
4
. A więc głównym typem turystyki jaka 

powinna być rozwijana na obszarach chronionych jest agroturystyka czy też 

ekoturystyka (w wąskim rozumieniu tego słowa). Jest to taki rodzaj turystyki, 

która próbuje pogodzić sprzeczne interesy turysty, który z jednej strony pragnie 

przebywać w środowisku jak najmniej zdegradowanym, z drugiej – sam to śro-

dowisko niszczy, wymagając coraz liczniejszych udogodnień. 

W badanych gminach, wyróżniających się cennymi walorami przyrodni-

czymi, propagowanie agroturystyki stało się jednym z kluczowych działań sa-

morządowców. Ma to na celu przede wszystkim aktywizację lokalnej społecz-

ności, zmniejszenie bezrobocia oraz zachęcenie do podejmowania pozarolniczej 

działalności. Badania przeprowadzone na obszarach „gmin naturowych” Zielo-

nych Płuc Polski województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego potwier-

dzają, że najczęściej wymienianym motywem podjęcia działalności agrotury-

                                                           
 4  B. Mickiewicz, A. Żych, Turystyka wiejska jako ważny element rozwoju zrównoważonego 

„gmin naturowych” położonych na obszarze Zielonych Płuc Polski, Stowarzyszenie Naukowe In-

stytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2012, s. 172–173. 
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stycznej jest chęć podwyższenia dochodów przez właścicieli gospodarstw. 

Z kolei czynnikami warunkującymi rozwój agroturystyki są
5
: 

- mniejsze zaludnienie, 

- gorsze warunki przyrodniczo-glebowe do prowadzenie rolnictwa, 

- większy odsetek gospodarstw mniejszych obszarowo (i mniejsze zaintere-

sowanie gospodarstw większych), 

- mniej intensywne rolnictwo (niższa produkcja towarowa z ha UR). 

Jak wynika z tych badań mała intensyfikacja i mechanizacja rolnictwa oraz 

rozdrobnienie własności rolnej (co ma miejsce na badanym obszarze) nie musi 

być zawsze postrzegane jako bariera rozwoju. Tradycyjny krajobraz, z typową 

zabudową i architekturą stanowi doskonałe podłoże dla łagodnego modelu roz-

woju
6
. Harmonijny rozwój agroturystyki jest czynnikiem wpływającym na 

zrównoważony rozwój obszarów, poprawę jakości życia społeczności lokal-

nych, aktywizację gospodarczą i społeczną miejscowej ludności, zmniejszenie 

bezrobocia i podejmowanie przez mieszkańców działalności pozarolniczej. Mo-

że to sprzyjać zachowaniu cennych wartości krajobrazu przyrodniczego xi kul-

turowego, kultywowaniu lokalnych tradycji i dziedzictwa
7
. 

Warto zaznaczyć, iż nie zawsze występowanie walorów przyrodniczych 

ogranicza się do pojedynczej gminy, ponieważ wiele walorów może występo-

wać w gminach sąsiednich. Dlatego często współpraca między gminami może 

przynieść większe korzyści niż walka konkurencyjna. Przykładem może „Piątka 

znad Biebrzy”
8
 – zintegrowana terytorialnie grupa gospodarstw agroturystycz-

nych, świadczących wiele usług turystom. Jak wynika z nazwy tworzy ją grupa 

5 gospodarstw zlokalizowanych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego 

i Doliny Biebrzy. Głównym celem utworzenia grupy była współpraca na rzecz 

usprawnienia działalności poszczególnych gospodarstw, a zarazem skuteczniej-

sza promocja regionu. Inicjatywa lokalnego społeczeństwa to również świado-

mie podejmowane wysiłki na rzecz poprawy konkurencyjności. „Piątka znad 

Biebrzy” dostosowuje się do warunków panujących na rynku usług turystycz-

nych i jest w stanie zaoferować o wiele więcej atrakcji niż przeciętne pojedyn-

                                                           
 5  K. Niewiadomski, Agroturystyka a turystyka – ze szczególnym uwzględnieniem relacji do 

przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego, Zeszyty Naukowe Polityki Euro-

pejskie, „Finanse i Marketing” 2010, nr 3 (52), s. 466. 

 6  K. Tekiela, Rok 2002 – rokiem ekoturystyki, dodatek do „Aura”2003, nr 7, s. 2–5. 

 7  M. Byszewska-Dawidek, A. Jagusiewicz, Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej 

rozwoju, Instytut Turystyki, Warszawa 2010, s. 36. 

 8  D. Szpilko, Rola lokalnej społeczności w tworzeniu produktu turystycznego na przykładzie 

„Piątki znad Biebrzy”, Oeconomica 288, Folia, Szczecin 2011, s. 199. 
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cze gospodarstwo agroturystyczne. Gospodarstwa agroturystyczne wchodzące 

w skład „Piątki znad Biebrzy” zlokalizowane są w granicach gmin: Suchowola, 

Sztabin oraz Dąbrowa Białostocka. Lepiej bowiem zachęcić turystę do przyjaz-

du do regionu, aniżeli do jednej konkretnej gminy. Niestety odnośnie badanego 

obszaru brakuje wspólnej wizji regionów cennych przyrodniczo, w wyniku cze-

go powstają często konflikty między lokalnymi społecznościami a terenami 

prawnie chronionymi. 

Atrakcyjność turystyczna badanych gmin, wynikająca niewątpliwie z ko-

rzystnego położenia, walorów krajobrazowych i czystego środowiska, sprawia, 

iż realizacja funkcji turystycznej jest istotnym elementem strategii przyjętych 

przez gminy. Potwierdza to pogląd, że obszary wiejskie Polski (badane gminy 

to w większości gminy wiejskie) stwarzają dobre warunki do rozwoju rożnych 

form turystyki. Stosunkowo mało przekształcone i zdegradowane tereny anali-

zowanych gmin są dużym walorem dla rozwoju turystyki wiejskiej i agrotury-

styki. Jednak przydatność tych terenów do rozwoju funkcji turystycznej nie jest 

jednoznaczna. Większość gmin objęta badaniem posiada na swoim obszarze te-

reny zaliczane do obszarów Natura 2000. Obserwując cenne pod względem kra-

jobrazowym i przyrodniczym obszary gmin Polski północno-wschodniej nie 

sposób nie zauważyć wielu zagrożeń, np. wnikania dużych obiektów turystycz-

nych w obszary leśne, brzegi jezior. Dużą rolę odgrywa samorząd terytorialny, 

kierując się zbyt często kryterium zysku, zapominając o zasadach zrównoważo-

nego rozwoju wpisanego w każdą lokalną strategię. Tymczasem warto pomy-

śleć, iż deficyt obszarów wiejskich, o tradycyjnym krajobrazie i dużej różno-

rodności biologicznej w Europie, może być szansą rozwoju wielu gmin tego re-

gionu. Z drugiej strony, rozwoju przedsięwzięć turystycznych na wsi nie można 

traktować jako remedium na wszelkie problemy gmin, bo następuje on pod 

wpływem bardzo wielu różnych czynników: środowiskowych, ekonomicznych, 

kulturowo-społecznych, organizacyjnoprawnych. 
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