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Wzorce konsumpcji ywno ci w krajach unii europejskiej i w Polsce w latach 1990-2000

owa kluczowe: spo ycie ywno ci, wzorzec konsumpcji ywno ci, wydatki na ywno

Streszczenie
Artyku przedstawia zmiany zachodz ce w spo yciu podstawowych produktów
pochodzenia ro linnego i zwierz cego w krajach Unii Europejskiej i Polsce w latach 19902000. W referacie scharakteryzowano wzorce konsumpcji ywno ci wyst puj ce w UE.
Ponadto na podstawie ró nic oraz podobie stw wyst puj cych w poziomie i strukturze
spo ycia podstawowych produktów ywno ciowych mi dzy krajami Pi tnastki podj to prób
klasyfikacji wzorców konsumpcji ywno ci i zaproponowano ich nazewnictwo. Omówiono
równie ekonomiczne uwarunkowania spo ycia ywno ci w Polsce w latach 90. w okresie
negocjowania cz onkostwa w Unii Europejskiej.

Wst p
Znajomo

kierunku przemian w poziomie i strukturze spo ycia

ywno ci

mieszka ców Polski i krajów nale cych do Unii Europejskiej pozwala na wskazanie
obecnych i przysz ych zmian w popycie i poda y na produkty rolno-spo ywcze. Pog biona
analiza tych zagadnie , zw aszcza w perspektywie przyst pienia Polski do Unii Europejskiej
jest bardzo wa na, równie ze wzgl du na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej Polski i
liczb konsumentów na rynku.
Artyku

przedstawia fragment wyników bada

wykonanych w ramach pracy

doktorskiej, któr wspomog y rodki KBN otrzymane na realizacje tematu „Przemiany w
spo yciu ywno ci w Polsce i wybranych krajach europejskich w latach 1988-1998” (projekt
nr PB 0534/H02/2000/18; nr rej. 1H02F00818). Przeprowadzone badania mia y na celu
pokazanie zmian zachodz cych w rozmiarach i strukturze spo ycia

ywno ci oraz

wyst puj cych w nich tendencjach w Polsce oraz w krajach europejskich. Do porówna
przyj to pa stwa nale ce obecnie do Unii Europejskiej, co zosta o podyktowane przede
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wszystkim przysz ym wst pieniem Polski do tego ugrupowania, a tak e pewnymi
podobie stwami pomi dzy wzorcem konsumpcji

ywno ci wyst puj cym w Polsce a

wybranymi krajami UE. Nie bez znaczenia by a te

mo liwo

uzyskania pe nych,

porównywalnych danych wyj ciowych pochodz cych z bazy danych Organizacji Narodów
Zjednoczonych ds. Wy ywienia i Rolnictwa – FAOSTAT, niezb dnych do bada w d

szym

okresie.

Ekonomiczne uwarunkowania spo ycia ywno ci w Polsce i krajach unii europejskiej w
latach dziewi dziesi tych.

W krajach UE udzia

ywno ci w wydatkach konsumpcyjnych jest niski, stanowi

oko o 10-16% i wykazuje dalszy spadek (tab. 1). W Polsce pocz wszy od 1990 r. do 2000 r.
udzia wydatków na ywno

w wydatkach ogó em spad z poziomu ok. 51% do 30,8%.

W Polsce zw aszcza na pocz tku przemian spo eczno-gospodarczych przeci tna p aca
wystarcza a na zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumenta, do których zalicza si
ywno , op acenie wiadcze mieszkaniowych i niezb dnych us ug.
Tabela 1. Procentowy udzia

ywno ci w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce i krajach Unii

Europejskiej w latach 1990-1999.
Table 1. Percentage of food in expenses of households in Poland and EU countries in the period of 1990 -1999
Kraje / Lata

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1999

Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy a)
Portugalia
Szwecja
Wielka Brytania
ochy
Polska

.
15,6
14,9
.
15,5
30,2
18,5
14,2
19,5
11,7
.
25,4
.
11,5
17,8
50,7

.
15,3
14,7
.
15,4
29,1
17,8
11,8
.
10,9
11,9
23,6
.
11,5
17,3
45,4

.
14,7
14,8
.
15,0
28,8
11,3
18,4
10,9
11,4
.
.
11,3
17,1
42,7

14,8
14,0
14,6
16,1
14,5
28,3
16,8
11,1
18,2
.
10,9
.
14,4
10,9
17,0
41,5

14,1
13,4
14,1
15,7
14,3
17,6
.
11,1
17,3
.
14,7
.
.
10,6
16,6
39,9

13,0
13,0
14,3
14,1
14,2
17,5
.
10,8
16,6
.
10,9
23,6
14,3
10,4
16,3
39,7

12,7
12,4
14,0
13,4
13,8
16,8
.
10,7
14,9
.
10,2
.
13,4
10,5
15,9
37,8

12,4
13,0
.
13,0
13,9
16,5
.
10,7
14,3
.
9,9
.
.
.
15,1
36,0

12,0
12,1
11,6
12,9
.
15,7
17,3
9,5
13,6
9,1
.
20,5
.
9,5
17,4
31,2

a)

RFN cznie z napojami alkoholowymi i bezalkoholowymi
ród o: Obliczenia w asne na podstawie The Agricultural Situation in the Community – Report 1990-2000,

National Accounts ESA. Detailed tables by branch 1970-1997. Vol. 2, Eurostat 2000.

Wraz z rozwojem gospodarczym w krajach UE nast powa wzrost zamo no ci
ludno ci, który wp ywa na zmiany w poziomie i strukturze spo ycia, w tym i ywno ci.
Zmniejsza i zmniejsza si udzia wydatków na dobra ywno ciowe o ni szych walorach
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od ywczych (t uszcze zwierz ce, ziemniaki, niektóre produkty zbo owe), a wzrasta na
szlachetniejsze odmiany w dlin, mi sa, warzywa, owoce i ich przetwory oraz nabia , w tym
ównie na napoje mleczne. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych tak w krajach
Unii Europejskiej jak i w Polsce ró nicuje poziom oraz struktur spo ycia ywno ci. Tabela 2
ilustruje si nabywcz wynagrodze mieszka ców pa stw UE i Polski.
Tabela 2. Relacje przeci tnych miesi cznych wynagrodze nominalnych do cen detalicznych wybranych artyku ów
ywno ciowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1990 i 1998.
The ratio of average monthly nominal wages to retail prices of the chosen food products in Poland and EU countries in 1990
and in 1998
Mi so
wo owe*
1 kg

Kraj

Austria
Belgia
Dania
Hiszpa-nia
Finlan-dia
Francja
Grecja
Irlandia
Luksemburg
Holandia
Portuga-lia
Szwecja
W.
Brytania
Polska

Mi so
wieprzowe** Kurcz ta
1 kg
bite
1 kg

Mleko***
1 litr

Mas o
1 kg

Jaja ****
12 sztuk

ka
pszenna
1 kg

Ziemniaki
1 kg

Cukier bia y
1 kg

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

1990

1998

167
88
.
217
111
82
.
117
106

205
105
.
272
244
94
.
293
124e

267
245
.
250
226
194
146
305

268
262
.
401
433
214
187
.
307e

466
348
.
510
327
385
227
.
427

568
413
.
744
705
531
296
504
473e

1971
1849
2125
1599
1914
1404
664
1736
2027

2485
2176
.
2213
2986
1596
883
2013
2746e

248
236
330
117
199
207
123
310
321

359
272
.
159
433
262
186
360
440e

659
762
812
873
637
592
356
802
901

677
876
.
1266
1402
669e
372
911
1222e

1518
1252
1988
1452
1266
1274
687
2220
2317

2869
2523
2014d
2213
3404
1430d
1187
2718
3199b

2500
4367
3155
2905
2766
2237
1558
3182
5067

2903
4195
.
3507
3892
1282
1725
3757
5245e

1340
1031
1496
1130
1002
1144
784
1193
1247

1699
1109
.
1499
1780
1132
983
1411
1627e

180
28
125
261

211b
32
218
260

256
.
.
324

317b
.
432
413e

513
47
365
489

617b
231
605
702

2737
592
2452
1965

3280b
792
2596
2726

379
55
330
444

507b
80
378
475

1306
264
706
909

1545b
395
778
1055

3186
505
1770
3057

.
643
3756
4089

5599
1284
3230
3794

5216e
1376
2759
3668

1812
357
1872
1719

2441b
442
1674
2441

43

97

44

125

63

196

963

496

412

465

117

335

295

740

2279 2463

200

580

. brak danych, b 1995 r.; c 1994 r.; d 1992 r.; e 1996 r.; f 1993 r.; g 1991 r. * bez ko ci; ** z ko ci ; *** krowie
wie e 3-3,5% pasteryzowane, **** kurze wie e,
ród o: Obliczenia w asne na podstawie Statistiques Des Salaires Et De La Dur e Du Travail Par Profession Et Des
Prix De Produits Alimentaires; Bureau International Du Travail 1994-1999; Annuaire Des Statistiques Du Travail; Bureau
International Du Travail 1998-1999; oraz Roczników Statystycznych GUS za lata 1995-1999.

Pomimo kilkukrotnie ni szego przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia w Polsce
ni w krajach Pi tnastki w latach 90. poziom i struktura konsumowanej ywno ci by a
podobna do wyst puj cej w niektórych krajach UE – wskazuj na to wzorce konsumpcji
ywno ci.

Wzorce konsumpcji ywno ci w krajach unii europejskiej
Poj cie „wzorzec konsumpcji” jest cz sto u ywane zamiennie z poj ciem „model
konsumpcji”. W niniejszym opracowaniu zosta a przyj ta interpretacja wed ug A. Hodolego.
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Przez wzorzec konsumpcji Hodoly rozumie „konstrukcj teoretyczn odnosz
„stosunków” realizowanych aktualnie, za model odnosi si do przysz
W wyniku przeprowadzonych bada

si do

ci”.

w asnych i literaturowych wyodr bniono

wzorce konsumpcji ywno ci, które cechowa y poszczególne kraje Unii Europejskiej w
latach 1990-2000. W pracy scharakteryzowano ka dy z wzorców, a na podstawie ró nic oraz
podobie stw wyst puj cych w poziomie i strukturze spo ycia podstawowych produktów
ywno ciowych mi dzy krajami Pi tnastki podj to prób ich klasyfikacji i zaproponowano
nazewnictwo. W UE wyst puj cztery wyra nie wykrystalizowane wzorce konsumpcji –
skandynawski, „wyspiarski”, rodkowoeuropejski i ródziemnomorski. Mieszka cy Francji,
Holandii oraz Belgii i Luksemburga maj

odr bne od wy ej wymienionych wzorce

konsumpcji.
I tak, skandynawski wzorzec konsumpcji cechuje wysoki poziom spo ycia mleka,
redni jaj, t uszczów zwierz cych, zbó , niski mi sa i warzyw. W du ej mierze o dominacji
w diecie Szwedów i Finów produktów zwierz cych decyduj warunki klimatyczne panuj ce
w Skandynawii.
Do

wyspiarskiego

wzorca konsumpcji zaliczy mo na mieszka ców Irlandii i

Wielkiej Brytanii. Wyró nia si on jednym z najwy szych w UE poziomem spo ycia
ziemniaków i mi sa drobiowego. Mimo dost pu do akwenów oceanicznych i morskich,
mieszka cy tej cz ci Europy spo ywaj niewielkie ilo ci ryb. Ma o te jedz warzyw,
owoców oraz mi sa wieprzowego. W Irlandii spo ywa si wi cej ni w Wielkiej Brytanii
uszczów zwierz cych, a mniej jaj i t uszczów ro linnych.
rodkowoeuropejski wzorzec konsumpcji wyst puje w Austrii, Niemczech, Danii. Te
trzy kraje cechuje na zbli onym poziomie spo ycie mi sa wieprzowego, mleka, jaj oraz
ziemniaków i warzyw.
ródziemnomorski wzorzec jest charakterystyczny dla krajów Basenu Morza
ródziemnego takich jak Grecja, W ochy, Portugalia i Hiszpania (poza Francj ). Przewa a w
nim spo ycie produktów ro linnych tj. zbo a, owoce, warzywa, t uszcze ro linne,
str czkowe. Na ogó w krajach tych jest ni sze w porównaniu z innymi krajami UE spo ycie
mi sa, ziemniaków i cukru, cho zdarzaj si nieliczne wyj tki. Nale

do nich - wysokie

spo ycie mi sa ogó em, w tym wieprzowego i drobiowego w Hiszpanii, ziemniaków, mi sa
drobiowego i ryb w Portugalii, najwy sze w UE spo ycie warzyw, owoców, t uszczów
ro linnych i baraniny w Grecji, a we W oszech zbó i wo owiny.
Francj , Holandi oraz Belgi i Luksemburg trudno jest zaliczy do okre lonych
wy ej wzorców konsumpcji. Mieszka cy tych krajów spo ywaj najwi cej w UE jaj, maj
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zbli ony poziom spo ycia mleka, zbó i warzyw (poza Holandi ). We Francji i Holandii
spo ywa si wi cej mi sa ni w Belgii i Luksemburgu. Francuzi konsumuj najwi cej w UE
mi sa wo owego i ciel cego, co wi e si z tradycj ich kuchni (krwiste mi so z dodatkiem
czerwonego wina).
Powstaje pytanie, czy poziom i struktura spo ycia ywno ci w Polsce w ostatnich
dziesi ciu latach jest zbli ona do któregokolwiek z omówionych wzorców konsumpcji?
Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzie . Aczkolwiek w 2000 roku poziom
spo ycia
§

cukru, ryb, t uszczów zwierz cych by zbli ony do spo ycia mieszka ców Austrii,

§

zbó w Polsce konsumowano tyle ile w Grecji, nieco mniej ni we W oszech,

§

warzyw Polacy spo ywaj o kilka kg mniej ni we Francji,

§

mi sa spo ywa si podobne ilo ci co w Finlandii i Szwecji.

§

nadal w Polsce poziom spo ycia ziemniaków jest wysoki, za to bardzo niski owoców i
mleka.

Tabela 3. Spo ycie podstawowych produktów pochodzenia ro linnego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach 1990
i 2000 [kg / osob / rok].
The consumption of basic products of plant origin in EU countries and Poland in 1990 and in 20000
Kraj / Produkt

Zbo a

Ziemniaki

Warzywa

Owoce

Cukier

1990

2000

1990

2000

1990

2000

1990

2000

1990

2000

Austria
Belgia-Luksemburg
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Portugalia
Szwecja
W. Brytania
ochy
Polska

91
103
95
102
110
151
102
70
134
94
124
81
93
157
145

113
108
118
115
115
151
100
74
128
97
134
102
108
160
154

63
106
70
82
72
73
107
90
127
81
142
71
105
43
144

66
115
84
70
67
71
85
85
125
80
125
54
109
40
135

75
91
77
55
117
216
179
75
70
80
179
65
93
163
123

96
147
105
71
131
293
157
84
73
74
177
72
84
186
125

140
126
78
80
86
207
148
139
81
125
103
100
77
138
29

129
121
103
85
94
162
117
127
88
132
133
99
84
141
46

40
41
41
40
35
30
29
55
39
29
33
42
41
29
47

43
48
36
37
36
30
30
45
40
36
31
44
34
29
42

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bazy danych FAOSTAT 2002, liczby w tabeli podano w zaokr gleniu.

Tabela 4. Spo ycie podstawowych produktów pochodzenia zwierz cego w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w latach
1990 i 2000 [kg / osob / rok].
Consumption of basic products of animal origin in EU countries and Poland in 1990 and in 2000
Kraj / Produkt Mi so ogó em Wieprzo-wina Wo owina

Austria
BelgiaLuksemburg

Drób

1990

2000

1990

2000

1990

2000

1990

2000

1990

2000

1990

2000

T uszcz
zwierz cy
1990 2000

104
90

107
84

67
46

68
39

22
20

20
19

13
16

17
19

12
20

15
22

257
218

283
226

21
27
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Ryby

Mleko

14
26

Jaja
1990

2000

14
12

12
11

Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Niemcy
Portugalia
Szwecja
W. Brytania
ochy
Polska

98
64
99
72
92
86
86
96
65
59
72
85
73

115
65
100
88
114
91
92
85
91
70
77
92
70

65
33
34
20
47
45
34
60
30
32
25
32
46

71
34
38
34
66
52
39
54
42
36
25
40
47

19
22
33
20
13
20
18
22
17
17
21
27
18

25
18
26
22
15
20
15
13
17
20
17
25
8

12
7
21
16
23
18
24
11
14
6
19
20
8

18
13
26
18
23
13
29
13
27
11
28
20
14

27
35
32
21
36
11
17
16
59
31
21
23
10

27
32
31
25
45
21
16
15
76
31
22
25
12

229
347
268
225
150
307
280
224
159
350
227
255
230

234
350
259
265
162
368
271
232
207
345
221
265
190

26
14
16
2
5
13
12
21
9
19
11
10
21

26
12
19
4
5
10
16
22
12
17
7
10
14

14
11
15
11
16
12
8
14
7
13
11
12
11

ród o: Opracowanie w asne na podstawie bazy danych FAOSTAT 2002, liczby w tabeli podano w zaokr gleniu.

W drugiej po owie lat 90. wraz ze wzrostem przeci tnego miesi cznego
wynagrodzenia Polaków obserwowano pomimo spadku spo ycia ywno ci ogó em wzrost
spo ycia produktów przetworzonych (jak: wyroby ciastkarskie, makarony, soki i napoje
owocowo-warzywne, frytki, jogurty, kefiry, desery mleczne, lody i in.) a spadek m ki,
pieczywa, t uszczów zwierz cych, zw aszcza mas a i mleka (tab. 5).

Tabela 5. Spo ycie ywno ci wysokoprzetworzonej w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1993 – 2000 (kg na
osob rocznie).
Households consumption of processed food in Poland in the period of 1993 - 2000
Wyszczególnienie

1993

1998

1999

2000

Makaron
Wyroby ciastkarskie
Jogurty
Napoje mleczne
Lody
Wody mineralne
Soki owocowe
Soki warzywne i owocowo-warzywne

2,88
2,4
.
.
.
.
.
.

3,48
6,24
3,72
2,4
1,8
9,84
7,08
1,08

3,72
6,24
4,2
2,88
1,92
12,12
7,2
1,68

3,84
6,24
3,96
2,76
1,68
13,32
7,68
1,68

ród o: Opracowanie na podstawie danych z Bud etów Gospodarstw Domowych GUS.

Kierunki zmian, które wyst pi y w spo yciu ywno ci w Polsce w analizowanym
okresie wskazuj na wzrost wiadomo ci ywieniowej konsumentów i d enie do
prozdrowotnego sposobu od ywiania. Nale y mie tak e na uwadze i to, e z przyczyn
ekonomicznych obecnie w gospodarstwach o najni szych dochodach ograniczony jest dost p
do dro szych, wy ej przetworzonych produktów zwierz cych – m.in. mi s, przetworów
mlecznych itp.
Korzystn zmian , z punktu widzenia nauki o ywieniu, w spo yciu podstawowych produktów
ywno ciowych w Polsce w latach 1990-2000 by o:
§ wzrost spo ycia owoców o 59% (czyli o oko o 17 kg na osob rocznie), mi sa
drobiowego o 75% (o 6 kg), t uszczów ro linnych o ponad 80% (o oko o 7 kg), ryb o 20%
(o 2 kg),
§

spadek konsumpcji t uszczów zwierz cych o 33% (o 7 kg), zw aszcza mas a o 50%,
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14
9
16
10
11
20
8
12
10
12
10
12
11

§

poziom spo ycia mi sa ogó em mo na uzna

za ustabilizowany (kszta tuje si

w

granicach oko o 70 kg na mieszka ca) podczas gdy konsumpcja mi sa wo owego oraz
baraniego i koziego spad a odpowiednio o 56% i prawie 100%,
§

oraz utrzymywanie si na jednym z najwy szych poziomów w Europie (zw aszcza w
porównaniu z krajami UE) spo ycia produktów zbo owych oko o 154 kg oraz
ziemniaków oko o 135 kg na osob ,

§

spadek spo ycia cukru o 5 kg na osob rocznie.

§

Niekorzystny trend w spo yciu zanotowano w przypadku mleka – spadek konsumpcji o
17% czyli o 40 kg na osob .

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza zmian w spo yciu podstawowych produktów ywno ciowych
w Polsce i krajach UE mi dzy 1990 a 2000 r. pozwala na nast puj ce uogólnienia:
1. Przeci tne spo ycie produktów zbo owych w UE wykazywa o niewielk

tendencj

wzrostu. Spadek ich konsumpcji wyst pi w Hiszpanii i Irlandii. W Polsce odnotowano
wzrost spo ycia produktów zbo owych o 9 kg na osob .
2. Spo ycie ziemniaków w UE

w dalszym ci gu wykazuje ró nice pomi dzy

poszczególnymi krajami. Wysokie by o w Irlandii i Portugalii, najni sze we W oszech.
Tendencja spadkowa wyst pi a w wi kszo ci krajów UE oprócz Danii, Austrii, Belgii i
Luksemburga, oraz Wielkiej Brytanii. W Polsce poziom spo ycia ziemniaków jest wy szy
ni krajach UE i wykazuje on niewielki spadek.
3. Spo ycie warzyw znacznie ró ni si w krajach UE, ró nica wynosi nawet ponad 200 kg na
osob rocznie. W wi kszo ci pa stw konsumpcja ich systematycznie ro nie. W Polsce
pozostaje na prawie niezmienionym poziomie oko o 124 kg na osob rocznie.
4. Zmniejszenie konsumpcji owoców wyst pi o w 7 krajach, najwi ksze spadki odnotowano
w Grecji (a o 45 kg), Hiszpanii (o 31 kg). Austrii i Holandii (odpowiednio o 11 i 12 kg).
W Polsce stopniowo wzrasta (o 17 kg) niski poziom spo ycia owoców.
5. W spo yciu cukru zmiany zarówno w kierunku wzrostu jak i spadku by y na ogó
nieznaczne poza Holandi . W Polsce spo ycie cukru systematycznie maleje o 5 kg.
6. Zwi ksza o si spo ycie produktów mleczarskich (w ekwiwalencie mleka) szczególnie w
krajach o niskiej uprzednio jego konsumpcji (np. Portugalii, Hiszpanii, Belgii i
7

Luksemburgu, Grecji). Spadki wyst pi y w Irlandii, Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
W Polsce spo ycie tych produktów spad o o oko o 40 kg na mieszka ca, budzi ten niski
poziom niepokój w ród ywieniowców.
7. Przeci tny poziom spo ycia mi sa ogó em w UE mo na uzna za wysoki, wzrós on
rednio o 10%. Zmianie ulega struktura spo ycia mi sa, wzrasta drobiowe, spada wo owe.
Spo ycie wieprzowiny zwi ksza si w krajach o dotychczasowym jej niskim poziomie np.
w Grecji, Portugalii. Konsumpcja wo owiny maleje dosy

znacznie m.in. wskutek

wyst pienia choroby BSE, zw aszcza w krajach, gdzie wcze niej wyst pi wysoki poziom
jej konsumpcji. W Polsce spada spo ycie mi sa, w tym wzrasta konsumpcja drobiu,
maleje wo owiny a na niezmienionym poziomie pozostaje spo ycie wieprzowiny.
8. Spo ycie

uszczów zwierz cych w UE przeci tnie spad o, podczas gdy wzros o w

Portugalii, Grecji, Francji, Irlandii i Niemczech. W Polsce spadek konsumpcji wynosi
oko o 34%.
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NUTRITION CONSUMPTION STANDARDS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
AND POLAND IN THE PERIOD 1990-2000.
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The paper discusses the changes in the consumption of some basic products of the plant and animal origin in European Union
and in Poland in the period of 1990-2000. The patterns of food consumption in EU were analysed. The classification of
patterns was worked out on the basis of differences and similarities to the EU’s consumption.
Some elements having impact on the consumption in Poland in the nineties, during the period of Polish negotiations with EU
were also discussed

Key words: consumption of food, nutrition consumption standards, expenditure on food
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odzimierz Deluga

Wybrane problemy nielegalnego lub nieujawnionego obrotu finansowego w
opinii pracowników sektora bankowego
Streszczenie
W artykule dokonano ilustracji stosunku pracowników systemu bankowego do procederu
nielegalnego obrotu pieni dza pochodz cego z niewiadomego

ród a. Analiza wyników

uzyskanych w badaniu oraz przedstawione oceny dobitnie wskazuj na potrzeb nieustannych
obserwacji oraz zg aszanie inicjatyw i regulacji w walce z tym procederem, a szczególnie w
odniesieniu do skutków jaki wywiera on na gospodarki krajów uwik anych w to zjawisko.

owa kluczowe: nielegalny obrót, niewiadome

ród o pochodzenia pieni dza, skutki

gospodarcze, przest pstwo finansowe, nielegalne dochody.

Wst p
Szybki proces transformacji ustrojowej i powstanie wolnego rynku w Polsce przyniós
ze sob

wiele patologii w sferze gospodarczej i finansowej. Przeobra enia zwi zane z

pojawieniem si

podstawowych zasad gospodarki rynkowej – wolno ci, równo ci i

konkurencji, a tak e liberalizacja przepisów prawnych i rozwój us ug finansowych, sprzyja y
powstaniu przest pczo ci zorganizowanej, b
podejmowaniu dzia

cej

ród em olbrzymich dochodów oraz

, maj cych na celu ich ukrywanie przed opodatkowaniem, zatajanie

pochodzenia i wprowadzanie do legalnego obiegu.
Post puj ca integracja ekonomiczna Polski z gospodark
determinuje wzrost ilo ci transferowanych kapita ów i szybko

europejsk

i wiatow

obrotu, przy zmniejszonej

kontroli ze strony pa stwa. U atwia to umieszczenie w sektorze finansowym dochodów
pochodz cych z dzia alno ci przest pczej. Polska w ród krajów by ego bloku wschodniego
staje si

jednym z najatrakcyjniejszych miejsc dla legalizowania brudnych pieni dzy.

1

Zjawisko to przesta o by ju w naszym kraju hipotetycznym niebezpiecze stwem, sta o si
priorytetowym problemem, wymagaj cym niezw ocznych przeciwdzia

.

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja opinii pracowników banków w kwestii
zjawiska nielegalnego obrotu pieni dza pochodz cego z nieznanego ród a. Zjawisko to
i

powszechnie nazywane jest „praniem brudnych pieni dzy” [1, s. 24].

1. Istota „prania pieni dzy”
Dyrektywa Rady Wspó pracy Europejskiej okre laj ca termin „prania brudnych pieni dzy”
obejmuje[2, s. 24]:
zamian

lub przeniesienie mienia maj c

wiadomo ,

e mienie to pochodzi

z dzia alno ci przest pczej lub z aktu uczestnictwa w takiej dzia alno ci, w celu zatajenia
ukrycia nielegalnego pochodzenia mienia lub w celu udzielenia pomocy innej
osobie, zaanga owanej w prowadzenie takiej dzia alno ci, w celu unikni cia prawnych
skutków jej post powania;
zatajenie

lub

ukrycie

prawdziwego

charakteru,

ród a,

miejsca

po

enia,

rozporz dzenia, przeniesienie praw do mienia maj c wiadomo , e mienie to pochodzi
z dzia alno ci przest pnej lub z aktu uczestnictwa w takiej dzia alno ci;
nabycie, posiadanie lub u ywanie mienia maj c

wiadomo , w momencie jego

otrzymania, e mienie to pochodzi z dzia alno ci przest pnej lub z aktu uczestnictwa w
takiej dzia alno ci;
uczestnictwo, wspó dzia anie w celu pope nienia, usi owanie pope nienia oraz pomoc,
nak anianie,

u atwianie

i

doradzanie

pope nienia

któregokolwiek

z czynów

wymienionych w poprzednich paragrafach.
Zacytowanie powy szego artyku u w ca
podsumowanie dotychczasowych okre le
dokumentach

mi dzynarodowych,

a

ci jest o tyle uzasadnione, i stanowi

tego procederu we wcze niej wydanych

tak e

znajduje

odzwierciedlenie

w

polskim

prawodawstwie.
W ród innych definicji najbardziej przejrzysta zosta a opracowana dla celów
szkoleniowych przez O rodek Szkolenia Departamentu Skarbu USA. Brzmi ona nast puj co:
„pranie pieni dzy to proces, za pomoc którego dochody przypuszczalnie uzyskane z
dzia alno ci przest pczej s
albo te

przekazywane, przewo one, przekszta cane, wymieniane

czone i mieszane z legalnymi funduszami, w celu ukrycia lub zatajenia

prawdziwego charakteru,

ród a, ukierunkowania, przep ywu lub w asno ci tych
2

dochodów. Celem procesu prania pieni dzy jest nadanie pozorów legalno ci funduszom
uzyskanym z dzia alno ci pozaprawnej lub dzia

z ni powi zanych”[3, s.6]ii. Autorzy

tej definicji wyra nie akcentuj , e pranie pieni dzy jest procesem, który obejmuje szereg
dzia

(metod) s

cych ukryciu nielegalnych róde dochodów. Jednocze nie wskazuj na

dzia anie przest pcze jako sposób uzyskania tych e pieni dzy.
Wed ug przewodnicz cego Australian National Crime Authority (Krajowy Urz d
Spraw Kryminalnych), Toma Shermana pranie pieni dzy jest to konwersja lub
„czyszczenie” mienia pochodz cego z powy szego przest pstwa w celu ukrycia ród a
jego pochodzenia. Przest pstwa tego dokonuje w zasadzie ka dy, kto uczestniczy w
procesie prania pieni dzy lub na podstawie racjonalnych przes anek powinien mie
wiadomo

wspó udzia u w tym procesie[4, s.12-13].iiiDefinicja australijska nie tylko

wskazuje na istot
odpowiedzialno

i cel prania pieni dzy. Jednoznacznie okre la na kim ci y karna

w zwi zku z przest pczym dzia aniem.

Z punktu widzenia przest pcy, pomna anie dochodów z dzia alno ci kryminalnej ma
sens dopóty, dopóki mo na z nich korzysta [5, s. 184].ivCze
reinwestowana w dzia alno

kryminaln , wi ksz cze

legalnych przedsi wzi ciach. Aby unikn

brudnych dochodów jest

jednak przest pca chce ulokowa w

ryzyka wykrycia róde pochodzenia pieni dzy,

musi je wcze niej „wypra ”. Nie znaczy to, e wszyscy przest pcy, chc c zalegalizowa
ród o pochodzenia dochodów oraz swoje prawo w asno ci mienia, uciekaj

si

do

wymy lnych metod. Tylko w krajach o wysokiej skuteczno ci organów cigania i wymiaru
sprawiedliwo ci, gdzie istnieje du e ryzyko wykrycia i odpowiedzialno ci karnej sprawcy
zmuszeni s zastosowa bardziej wyrafinowane rodki kamufla u.
W najnowszym polskim akcie prawnym - ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o
przeciwdzia aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych
z nielegalnych lub nieujawnionych róde , ustawodawca nie zastosowa poj cia „pranie
pieni dzy”. W zamian, da w tytule czyteln , fenomenologiczn definicj procederu, która
przede wszystkim wskazuje na ród a pieni dzy podlegaj cych legalizacji i jednocze nie
wyja nia szerokiemu gronu pracowników instytucji finansowych oraz pozafinansowych,
czym jest pranie pieni dzy oraz sk d pochodzi przedmiot tego przest pstwa [6, s.13]v.
ród a nielegalne, czyli produkcja nielegalna oraz ród a nieujawnione, którym
odpowiada poj cie produkcji ukrytej tworz razem szar stref . Dodatkow kategori ,
która dope nia poj cie gospodarki podziemnej s wewn trzne transfery dochodów.

2. Analiza raportu z bada

3

W celu bli szego zapoznania si z procederem nielegalnego obiegu pieni dza w
Polsce i jego wp ywu na system finansowy, przeprowadzono badania, na obszarze
województwa pomorskiego, w kwietniu 2002 roku, wykorzystuj c metody wywiadu
bezpo redniego.
W wywiadzie wzi o udzia 43 losowo dobranych respondentów, którzy stanowi
grup osób wywodz

si z personelu bankowego. Grupa ekspertów bankowych udziela a

odpowiedzi po cz ci skalowanych i otwartych, zawartych w specjalnym kwestionariuszu
wywiadu. Kwestionariusz wywiadu skierowano do pracowników tego sektora, z uwagi na
najwi ksze do wiadczenie bankowców w przeciwdzia aniu procederowi „prania pieni dzy”.
Ponadto, w

nie z tej instytucji GIIF (Generalny Inspektorat Informacji Finansowej,

powo any na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2001r.) otrzyma najwi cej zg osze

o

transakcjach podejrzanych.
Celem przeprowadzonych bada marketingowych jest ukazanie skutków stosunkowo
powszechnego zjawiska obrotu nielegalnego pieni dza w Polsce oraz ocena sposobów walki z
tym procederem przez rodowisko bankowców.
Dokonany pomiar sonda owy obj nast puj ce kwestie:
§

opisa przeszkody powoduj ce utrudnienia w walce z przest pczo ci gospodarcz

i

przedstawi dzia ania mog ce ograniczy skal tego problemu;
§

sklasyfikowa rodzaje przest pstw gospodarczych, na jakie nara ony jest system bankowy
w Polsce, a tak e zidentyfikowa

ród a powstawania „prania pieni dzy” i inne, liczne

implikacje tego zagadnienia;
§

wyrazi opini
przeciwdzia aniu

respondentów na temat ustawy z dnia 16 listopada 2002 roku o
wprowadzaniu

do

obrotu

finansowego

warto ci

maj tkowych

pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych róde ;
§

uzewn trzni pogl dy rozmówców na temat mo liwo ci zastosowania istniej cych
rozwi za

prawnych w nowych warunkach funkcjonowania podmiotów zwi zanych

zawodowo z przep ywami pieni nymi.
Ogó respondentów stanowi personel sektora bankowego. Spo ród wszystkich
banków obj tych badaniem 95,35% stanowi y banki komercyjne. Wynika to z ogromnej
konkurencji istniej cej na rynku us ug finansowych, która zmusza banki do wiadczenia
kompleksowych us ug zwi zanych z obrotem pieni nym. Na banki spó dzielcze przypada
jedynie 4,65%. Sytuacj ilustruje wykres 1.
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bank
komercyjny
95,35%

bank
spó dzielczy
4,65%
Wykres 1. Struktura badanych banków
ród o: Badania w asne.

Udzia badanych pracowników banków, z punktu widzenia zajmowanego przez nich
stanowiska, w ogólnej liczbie respondentów, by do

zró nicowany. Najliczniejsz grup

stanowili dyrektorzy banków (25,58%) oraz kierownicy wydzia ów operacyjnych (37,21%).
Moderator skierowa swoje badanie w
wiedz

nie do tych osób, gdy posiadaj oni najwi ksz

i do wiadczenie z zakresu problematyki „prania pieni dzy” w bankach. W

mniejszo ci w ród respondentów s

kierownicy wydzia u kredytów (13,95%) oraz

pracownicy szeregowi banków (23,26%). Struktur respondentów prezentuje wykres 2.

pracownik
szeregowy
23,26%

kierownik
wydzia u
kredytów
13,95%

dyrektor
oddzia u
25,58%

kierownik
wydzia u
operacyjnego
37,21%

Wykres 2. Struktura badanych respondentów
ród o: Badania w asne.

Respondenci s zgodni w opinii, e walk z przest pczo ci gospodarcz utrudnia
opiesza

organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci. Takiej odpowiedzi udzieli o a

58,14% badanych. Niewiele mniej procent ankietowanych twierdzi,

e w naszym kraju

patologi przest pcz pot guje zbyt agodne prawo – 48,84 %. Tylko 20,93 % badanych
5

uwa a, e zjawiskiem niepo danym w walce z przest pczo ci finansow jest korupcja,
powszechna tak e w ród urz dników bankowych. Jako inne przyczyny 2,33 % badanych
podaje brak skuteczno ci dzia ania organów kontroli skarbowej.
Tabela 1. Zagro enia w walce z przest pczo ci gospodarcz
LICZBA ODPOWIEDZI A

KATEGORIE ODPOWIEDZI

LICZBA OSOB BADANYCH

brak skuteczno ci dzia ania organów cigania

25

zbyt agodne prawo

21

korupcja w instytucjach zaufania publicznego

9

inne przyczyny

1

LICZBA BADANYCH RESPONDENTÓW OGÓ EM

56

ród o: Badania w asne.

Wyniki uzyskane w poprzednim pytaniu przek adaj si analogicznie na odpowiedzi
otrzymane w kolejnym. Najwi cej badanych – 62,79% uzna o, e zaostrzenie przepisów
prawa, a w szczególno ci usuni cie w nim luk, poprawi statystyki zwalczania przest pczo ci
gospodarczej. W parze z tym dzia aniem musi i

jednak lepsza organizacja pracy policji i

dów - tak uwa a 53,49% badanych. Zdaniem 20,93% respondentów, do ograniczenia
przest pczo ci przyczyni si umocnienia powy szych organów. Zaledwie 2,33% wymienia
inne dzia ania, takie jak chocia by umiej tno

praktycznego zastosowania przepisów prawa

przez pracowników sektora bankowego.
Tabela 2. Dzia ania wp ywaj ce na ograniczenie przest pczo ci gospodarczej

KATEGORIE ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI A
LICZBA BADANYCH

zaostrzenie przepisów prawa

27

lepsza organizacja pracy wymiaru sprawiedliwo ci

23

dofinansowanie policji i s dów

9

inne dzia ania

1

LICZBA BADANYCH RESPONDENTÓW OGÓ EM

60

ród o: Badania w asne.
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Spo ród 43 respondentów, 30 uwa a,

e wy udzenia kredytów stanowi g ówne

zagro enie dla sektora bankowego. 22 osoby s

zdania,

e funkcjonuj ce w praktyce

bankowej dopiero od kilku lat, przest pstwo „prania pieni dzy”, b dzie stanowi coraz
powa niejszy problem dla instytucji finansowych. Kieruj c si

do wiadczeniami 17

pracowników banków wymienia si takie rodzaje przest pstw finansowych jak: wy udzenia
mienia na podstawie podrobionych czeków i kart p atniczych oraz wprowadzanie do obiegu
fa szywych

rodków pieni nych. 9 badanych, w ród których przewa aj

pracownicy

ni szego szczebla, uwa a, e korupcja w kr gach kadr kierowniczych banków staje si coraz
bardziej powszechna, a zdaniem 7 osób badanych, malwersacje mienia bankowego równie
nie nale

do rzadko ci. Nielegalny transfer gotówki za granic , w opinii 8 osób, mo e

powodowa sam w sobie negatywne konsekwencje, jak równie by jedn z form „prania
pieni dzy”. Przedstawione wyniki zaprezentowano na wykresie 3.

malwersacje
transakcje zagraniczne
korupcja
fa szerstwa dokumentów
pranie pieni dzy
wy udzenia kredytów
0

5

10

15

20

25

30

Wykres 3. Rodzaje przest pstw gospodarczych w sektorze bankowym
ród o: Badania w asne.

51% respondentów uzna o pranie pieni dzy za istotne zagro enie dla sektora
bankowego. W korespondencji do tego przekonania, wymieniaj nast puj ce czynniki, które
warunkuj istnienie tego procederu w Polsce:
§

luki w prawie.........................................................................................48,84%

§

podatno

§

po

na korupcj ...........................................................................25,58%

enie Polski na szlaku tranzytowym..............................................23,56%
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§

istnienie organizacji przest pczych.......................................................18,60%

§

istnienie szarej strefy.............................................................................16,28%

§

niedofinansowanie organów cigania....................................................13,95%

§

nieszczelny system bankowy.................................................................13,95%

§

opiesza

§

brak osoby odpowiedzialnej za kontrol transakcji podejrzanych........11,63%

§

abo wyszkolony personel bankowy......................................................9,30%

§

brak wymiany informacji mi dzy bankami.............................................6,98%

§

aby system kontroli finansowej............................................................6,98%

§

a koniunktura w gospodarce.................................................................6,98%

§

agodne prawo.........................................................................................6,98%

s dów.................................................................................11,63%

„Pranie pieni dzy” w Polsce sta o si faktem. Respondenci wymieniaj wiele przyczyn
takiego stanu rzeczy. Na wi ksz uwag zas uguj skutki, jakie ten proceder powoduje w
gospodarce krajowej.
Tabela 3. Wp yw prania pieni dzy na system finansowy w Polsce
KATEGORIE ODPOWIEDZI

LICZBA ODPOWIEDZI A
LICZBA BADANYCH

zmniejszenie wp ywów do bud etu pa stwa

23

spadek wiarygodno ci banku i ca ego systemu finansowego

18

os abienie kondycji banków

7

nieuczciwa konkurencja

6

niekontrolowany przep yw rodków pieni nych

4

brak jakiejkolwiek odpowiedzi

4

wahania na gie dzie

2

zwi kszenie gotówki w obrocie

2

wzrost kosztów dzia ania podmiotów finansowych

2

wp yw przest pców na gospodark

2

zniekszta cenie parametrów ekonomicznych

2

inne

4

LICZBA BADANYCH RESPONDENTÓW OGÓ EM

76

ród o: Badania w asne.
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Pytanie dotycz ce skutków prania pieni dzy przysporzy o grupie badanych najwi cej
trudno ci. Cz

z nich w ogóle nie udzieli a odpowiedzi. Najbardziej oczywist reperkusj

podawan przez bankowców jest zmniejszenie wp ywów do bud etu pa stwa. Nie wszyscy
ankietowani potrafili spojrze na problem perspektywicznie. Pojawi y si jednak opinie o
wp ywie przest pstwa prania pieni dzy na destabilizacj systemu finansowego i samych
banków,

utracie wiarygodno ci

instytucji finansowych,

czy zjawisku

nieuczciwej

konkurencji.
Zdaniem ponad po owy respondentów pranie pieni dzy stanowi obecnie w Polsce
du e zagro enie dla bezpiecze stwa systemu finansowego. Tylko 16% badanych uznaje ten
problem za ma o istotny. Prawie tyle samo (21% osób) wyra a opini ,
nielegalnych dochodów przybiera bardzo du

e legalizacja

skal . 11% ankietowanych nie ma zdania na

ten temat.
trudno
powiedzie
11,63%

w ma ym
16,28%

w bardzo du ym
20,93%

w du ym
51,16%
Wykres 4. Skala zjawiska prania pieni dzy w Polsce
ród o: Badania w asne.

Wprowadzone rozwi zania prawne na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku
spotka y si z dobrym przyj ciem wi kszo ci rodowisk. W prasie pojawi y si jednak e
artyku y osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy. W celu konfrontacji informacji z mass
mediów z rzeczywist

opini praktyków, skierowano do nich zapytania, odnosz ce si

konkretnie do danego aktu prawnego.
Opinie o ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku przedstawiaj si nast puj co:
§

dobra .....................................................................................................48,84%

§

niedopracowana.....................................................................................16,28%

§

brak opinii .............................................................................................11,62%

§

potrzebny akt prawny..............................................................................6,98%
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§

narusza prywatno

§

niewykorzystywana w praktyce .............................................................4,65%

§

a ...........................................................................................................4,65%

§

ograniczy proceder, ale go nie wyeliminuje ...........................................2,33%
Wi kszo

klientów banku .......................................................4,65%

badanych – prawie 50%, uzna a,

e ustawa o przeciwdzia aniu

wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci pochodz cych z nielegalnych lub
nieujawnionych róde spe nia swoje funkcje i jest aktem potrzebnym w codziennej praktyce
bankowej. Analogicznie do pozytywnej opinii o ustawie, respondenci w ogromnej wi kszo ci
(79%) stwierdzili,

e dany akt prawny nie podwa a zaufania klientów wobec banków.

Ankietowani uznali, e uczciwy klient nie ma powodów do obaw. 18% by o odmiennego
zdania, a 2% nie mia o na ten temat wyrobionego pogl du. Powy sze zale no ci obrazuje
wykres 5.
trudno
powiedzie
2,33%

tak
18,60%

nie
79,07%
Wykres 5. Wp yw ustawy na zaufanie klientów wobec banków
ród o: Badania w asne.

W kwestii rozszerzenia listy podmiotów upowa nionych do korzystania z informacji
obj tych tajemnic

bankow , respondenci podzielili si

prawie równomiernie. 44,19%

badanych oceni o powy sze zmiany pozytywnie, niewiele mniej – 41, 86% uzna o je za
negatywne, a 13,95 nie wyrazi o opinii.
Polska uwa ana by a dot d za pa stwo o rygorystycznej tajemnicy bankowej. Z
docieka wynika, e poziom ochrony danych finansowych koreluje z atrakcyjno ci kraju dla
„praczy” pieni dzy. W wi kszo ci pa stw Europy Zachodniej systemy finansowe s
wnikliwie kontrolowane przez jednostki wywiadu finansowego.
Respondentów poproszono tak e o perspektywiczn ocen wp ywu wprowadzonych
norm prawnych na zmniejszenie skali prania pieni dzy w Polsce. Wyniki s zaskakuj ce.
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Mimo pozytywnej oceny samego aktu prawnego, 48,84% respondentów uzna o,
przysz

ci rozwi zania te nie wp yn

e w

znacz co na ograniczenie procederu prania. Ich

zdaniem potrzeba wykorzystania ca ej gamy rodków pozaprawnych do zwalczenia tego
przest pstwa. Tylko 20,93 jest przekonanych o przysz

ciowej roli ustawy. A 30,23% nie

potrafi o odpowiedzie na to pytanie. Wyniki te zosta y przedstawione na wykresie 6.
tak
20,93%

trudno powiedzie
30,23%

nie
48,84%

Wykres 6. Wp yw ustawy na ograniczenie przest pczo ci gospodarczej
ród o: Badania w asne.
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Wytypowanie transakcji podejrzanej mo e przysporzy

znacznych trudno ci

pracownikom banku. O takim stanie rzeczy przekonanych jest 56% badanych. Wed ug 33%
zadanie to jest bardzo trudne i mimo wielu wskazówek, do systemu finansowego i tak
przedostaj si „brudne pieni dze”. Przyczyn nale y upatrywa tu w niewystarczaj cym
do wiadczeniu pracowników wydzia ów operacyjnych oraz nieograniczonej pomys owo ci
przest pców. Z dnia na dzie

powstaj , bowiem nowe metody „prania pieni dzy”,

wykorzystuj ce luki prawne. 12% ankietowanych nie mia o opinii na powy szy temat.
Omówione zale no ci zilustrowano na wykresie 7.

trudno powiedzie
11,63%

tak
55,81%
nie
32,56%

Wykres 7. Trudno ci z typowaniem transakcji podejrzanych
ród o: Badania w asne.

W celu zapoznania pracowników sektora bankowego z wytycznymi ustawy,
Generalny Inspektorat Informacji Finansowej przeprowadzi szkolenia. Do uczestnictwa w
nich przyznaje si 65,12% respondentów. A 32,56% badanych zna przepisy nowego aktu
prawnego, lecz nie uczestniczy o w adnych kursach pa stwowych. Dziwi odpowied 2,33%
ankietowanych, którzy nie potrafili stwierdzi , czy zostali przeszkoleni, czy te nie.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z 43 respondentami, wywodz cymi si z
personelu bankowego, mo na stwierdzi , i wzrost przest pczo ci gospodarczej w Polsce ma
znaczny wp yw na system finansowy.
Nale y podkre li , i istniej liczne przes anki utrudniaj ce walk z przest pczo ci
gospodarcz . Do poprawy sytuacji mog oby si przyczyni usuni cie luk w prawie oraz
zwi kszenie skuteczno ci dzia ania organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci.
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Badani zgodnie przyznali, e wy udzenia kredytów s obecnie g ównym problemem
banków. Mimo to potwierdzaj przypuszczenia, e coraz wi ksze zagro enie dla systemu
finansowego stanowi tak e „pranie pieni dzy”.
Czyszczenie brudnych dochodów umo liwiaj nie cis
urz dnicza. Specyficzne po

ci w prawie oraz korupcja

enie geograficzne Polski tak e nie pozostaje bez znaczenia.

Proceder ten powoduje obni enie wp ywów do bud etu pa stwa oraz podwa a wiarygodno
systemu finansowego w danym kraju.
Wed ug badanych szans na zmniejszenie negatywnych skutków prania pieni dzy
mo e by

ustawa o przeciwdzia aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ci

maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych róde . Badani s zgodni w
opinii, e nowe rozwi zania prawne nie podwa

zaufania klientów wobec instytucji banku,

natomiast g osy podzieli y si w kwestii rozszerzenia listy podmiotów upowa nionych do
korzystania z informacji obj tych tajemnic bankow .
W wietle nowej ustawy, wytypowanie transakcji podejrzanej mo e jednak, wed ug
oko o 50% badanych, przysporzy trudno ci pracownikom banku. W

ciw interpretacj

winno stanowi tu kompleksowe szkolenie, organizowane przez Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej.
Wcze niej ni

Polska, albowiem od pocz tku lat osiemdziesi tych, zarówno w

Europie, jak i na wiecie, podejmowane s liczne inicjatywy, maj ce na celu stworzenie
jednolitego standardu zwalczania przest pstwa „prania brudnych pieni dzy”. Fakt, i 80%
machinacji zwi zanych z „praniem pieni dzy” ma kontekst mi dzynarodowy (wed ug raportu
opracowanego przez Solicitor General’s Office w Kanadzie)[7, s. 317]vi obliguje do
postrzegania tego problemu w wymiarze globalnym oraz do wspólnego, skoordynowanego
przeciwdzia ania procederowi. Ró norodny wachlarz przedsi wzi , maj cych na celu
zwalczanie „prania pieni dzy” podzieli mo na na nast puj ce obszary dzia
organizacyjne,

polegaj ce

na

tworzeniu

[8, s. 240]vii:

wyspecjalizowanych

organów

mi dzynarodowych np. FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) lub
anga owaniu

ju

istniej cych

np.

ONZ

oraz

organizowanie

wspó pracy

mi dzynarodowej;
prawne, takie jak uchwalanie konwencji i innych aktów prawnych o charakterze
ponadnarodowym oraz wydawanie zalece i deklaracji;
naukowe i szkoleniowe poprzez publikacje, organizowanie konferencji naukowych,
szkole zawodowych, produkcj filmów szkoleniowych itp.
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Nie

sposób

przedstawi

wszystkich

inicjatyw

i

organizacji

o

zasi gu

ponadnarodowym, z którymi Polska wspó pracuje w przeciwdzia aniu temu procederowi.

Zako czenie

„Pranie pieni dzy” jest jednym z najbardziej niedocenianych spo ecznie przest pstw.
Dzieje si tak dlatego, i jego pe nienie nie wi e si bezpo rednio z u yciem przemocy, a
sprawca niczym pozornie nie ró ni si

od uczciwego przedsi biorcy. Bardzo trudno

wiadomi spo ecze stwu istnienie problemu. Próby wyja nienia genezy procederu prania
pieni dzy, powi zanie go z produkcj
przest pstwami, napotykaj

i handlem narkotykami, czy innymi gro nymi

cz sto na barier

psychologiczn

u odbiorców. W odczuciu

jednostki bowiem, przest pstwo prania pieni dzy nie ma na ni bezpo redniego wp ywu.
Istotnym problemem poruszanym przez pracowników sektora bankowego proceder ten
stanowi

naruszenie

zasad

uczciwej

konkurencji

i umacnianie

si

zorganizowanej

przest pczo ci, dzi ki nielegalnym dochodom, wprowadzanym do obiegu gospodarczego. To
skutkowa mo e wywieraniem wp ywu przez wiat przest pczy na decyzje ekonomiczne, a
nawet polityczne.
Bankowcy przekonani s ,

e pranie pieni dzy ma wp yw zarówno na kondycj

pojedynczego banku, jak równie na utrat wiarygodno ci ca ego systemu finansowego.
Zjawisko destabilizacji sektora zwi zanego z obrotem pieni nym nie zamyka si w ramach
jednego pa stwa, ma wyd wi k wiatowy.
wiadomo

zagro enia praniem pieni dzy gospodarek krajowych, owocuje od lat

ró norodnymi inicjatywami mi dzynarodowymi. Na wiecie zmieniono filozofi walki z
przest pczo ci zorganizowan , w tym gospodarcz . Odchodzi si od cigania przest pców,
na rzecz pozbawienia ich rodków finansowych. Tendencja ta zosta a tak e zaszczepiona na
gruncie polskim. Rok 2000 przyniós kompleksowe rozwi zania prawne w zakresie prania
pieni dzy i powo anie polskiej jednostki wywiadu finansowego. Na wymierne efekty tych
dzia

trzeba jeszcze poczeka , pocieszaj c si faktem, e zagadnienie zwalczania prania

pieni dzy zosta o skierowane na w

ciwe tory.
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THE ILLEGAL FINANCIAL TURNOVER IN POLAND IN THE OPINION OF
WORKERS OF BANKING SECTOR.
Abstract: The article illustrates the attitude of banking system personnel to the illegal
turnover of money coming from unknown sources.
The analysis of data obtained from the research as well as presented assessments show
distinctly the necessity to make constantly observations and to submit suggestions and
regulations rebating to the fight against this problem, particularly in relation to the influence
that it has on the economies of the counties entangled in that trade.

Key words: illegal turnover, unknown source of money, consequences for the economy,
financial offence, illegal incomes.
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EKONOMICZNO-SPO ECZNE UWARUNKOWANIA DZIA ALNO CI
AGROTURYSTYCZNEJ
(NA PRZYK ADZIE GMIN PISZ I KRUKLANKI W WOJ. WARMI SKOMAZURSKIM)

Marzena D ugok cka
Streszczenie
Przemiany gospodarcze i spo eczne na wsi w ci gu ostatnich lat doprowadzi y do wzrostu
zainteresowania rozwojem turystyki wiejskiej. Rozwój us ug agroturystycznych mo e
by ród em dochodów dla rolników oraz samorz dów terytorialnych. Rozwój ten jest
szans dla obszarów wiejskich zw aszcza w wietle narastaj cego zainteresowania t
form turystyki w ród mieszka ców miast, a tak e ze strony turystów zagranicznych.
owa kluczowe: agroturystyka, obszary wiejskie, przedsi biorczo
WST P
Restrukturyzacja wsi i rolnictwa to wa ny i trudny obszar polityki spo ecznogospodarczej. Zaistnia e uwarunkowania ekonomiczne i zmieniaj ca si funkcja rolnictwa
powoduj , i ludno

rolnicza poza dochodami z pracy w rolnictwie, coraz cz ciej poszukuje

dodatkowych, pozarolniczych róde zarobkowania.
Zachodz ce w ci gu ostatnich lat przemiany gospodarcze i spo eczno-kulturowe
powoduj wzrost zainteresowania rozwojem us ug z zakresu turystyki wiejskiej. Rozwój ten
jest cz sto wymuszany potrzeb ekonomiczn
Szans

tj. sytuacj dochodow rodzin wiejskich.

dla obszarów wiejskich jest rosn ce zainteresowanie turystyk

wiejsk

w ród

mieszka ców miast, oraz ze strony turystów zagranicznych.
Ukazuj ce si

publikacje ksi kowe, a tak e materia y z licznych konferencji

po wi conych tej tematyce, wiadcz o du ym zainteresowaniu tymi zagadnieniami zarówno
w rodowisku ekonomistów jak i socjologów.

METODA BADA
ównym celem bada podj tych w artykule by o rozpoznanie i ocena znaczenia
us ug turystycznych w aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, ró ni cych si
charakterem i stopniem rozwoju a tak e czynników wewn trznych i zewn trznych
hamuj cych rozwój tego typu us ug.
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W ramach tak sformu owanego ogólnego celu badawczego wyodr bnione zosta y
nast puj ce

cele

szczegó owe:

okre lenie

wp ywu

us ug

turystycznych,

w

tym

agroturystycznych, na aktywizacj obszarów wiejskich o ró nym charakterze, w tym w
szczególno ci:

rejonów

bardziej

rozwini tych

gospodarczo,

na

przyk adzie

gmin

zlokalizowanych w zasi gu oddzia ywania wi kszych o rodków miejskich oraz rejonów
peryferyjnych jakimi s gminy wiejskie oddalone, ale posiadaj ce atrakcyjnie turystycznie
walory przyrodnicze; rozpoznanie rangi turystyki i agroturystyki w strukturze innych
rodzajów drobnej przedsi biorczo ci, w tym przedsi biorczo ci kobiet; rozpoznanie skali
dochodów pochodz cych z us ug turystycznych (w tym agroturystycznych) na tle innych
dochodów rodzin wiejskich, pozyskiwanych z pozarolniczych form przedsi biorczo ci;
dokonanie oceny organizacyjnej i finansowej pomocy pa stwa, roli samorz dów lokalnych
oraz znaczenia s

b doradczych z O rodków Doradztwa Rolniczego w promowaniu rozwoju

us ug turystycznych.
ród em materia ów wykorzystanych w procesie badawczym s badania empiryczne,
przeprowadzone w latach 1996-1998 w ramach projektu badawczego KBN pt. „Aktywizacja
zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsi biorczo ci” pod kierunkiem prof.
Janiny Sawickiej oraz projektu badawczego FAO pt. „Zarz dzanie zasobami wiejskich
gospodarstw domowych” realizowanego w okresie 1998-2000. W latach 2000-2001
przeprowadzono dodatkowe badania o charakterze przestrzennym w ramach grantu
promotorskiego KBN pt. „Us ugi turystyczne jako forma aktywizacji gospodarczej obszarów
wiejskich”.
Do bada empirycznych w latach 1996-1998 zosta y wybrane (metod eksperck )
gminy rozmieszczone na terytorium ca ej Polski, w regionach kontrastuj cych pod wzgl dem
warunków spo eczno-ekonomicznych. Do realizacji celów badawczych wybrano 66 gmin,
ród których wyró niono dwa typy: gminy wiejskie z przewag zatrudnienia w rolnictwie,
podmiejskie z przewag zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (tabela 1). Badane gminy
znalaz y si
dolno

w nast puj cych województwach: wielkopolskim, warmi sko-mazurskim,

skim, kujawsko-pomorskim,

podlaskim, podkarpackim, opolskim,

ódzkim, lubelskim, mazowieckim, ma opolskim,
skim, pomorskim, wi tokrzyskim.
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Tabela 1. Rozmieszczenie badanych 66 gmin w podziale na dwa typy
Table 1. Location of the 66 analysed communes.
Typy gmin
Gminy
A - miejsko-wiejskie Go dap, Olecko, Susz, ob enica, Wyrzysk, Rawa Mazowiecka, Bia a Rawska,
Ciechanowiec, Brze Kujawski, Piaseczno, Karczew, Wyszków, Zelów, Grodzisk
Mazowiecki, Pi czów, Busko-Zdrój, Rymanów ary, Suwa ki, Radziejów, uków,
sk, Sieradz, Zambrów, Brójce, Pomiechówek, Gostynin, Medyka, Gorlice, Che m
B – wiejskie
Kostom oty, Bobrowo, Walim, Kruklanki, Lipinki
yckie, Stare Pole, Kunice, Giby,
Domaszowice, Sierakowice, Gr bocice, Krotoszyce, Ceranów, Belsk Du y, Oro sko,
Dobrzyca, Konstantynów, Ciel dz, Naruszewo, Bia a, Zduny, Gowarczów, Pi tek,
Oporów, Klembów, Czy ew Osada, Wierzbica, Wojciechów, Skierbieszów,
na,
apanów, Koprzywnica, Jastków, Niemce, Gaszowice, Rani ów
ród o: Badania w asne, w ramach projektu badawczego KBN pt. „Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój
drobnej przedsi biorczo ci” w latach 1996-1998.

Na podstawie kwestionariusza wywiadu, w ka dej z badanych gmin zebrano
informacje niezb dne do opracowania fotografii stanu gospodarki i charakterystyki gminy
pod wzgl dem: po

enia naturalnego, struktury gospodarczej, spo ecznej, przestrzennej i

stopnia wykorzystania zasobów naturalnych, stanu rolnictwa i ga zi pozarolniczych,
infrastruktury (technicznej, handlowo-us ugowej i spo ecznej), a tak e oceny dzia alno ci
instytucji wiejskich i samorz dowych oraz aktywno ci spo ecznej mieszka ców. Ponadto
analizie

poddane

zosta y

specyficzne,

lokalne

uwarunkowania

rozwoju

drobnej

przedsi biorczo ci, w tym w formie wiadczenia us ug turystycznych. Ocenie poddano tak e
rol s

b doradczych w promowaniu rozwoju lokalnego.
Zgromadzony materia empiryczny umo liwi dokonanie oceny stanu i tendencji

zmian w potencjale gospodarczo-spo ecznym

badanych gmin w celu

rozpoznania

makroekonomicznych i lokalnych uwarunkowa

a g ównie czynników sprzyjaj cych lub

opó niaj cych rozwój ró nych form przedsi biorczo ci, w tym us ug turystycznych.
Przy wyborze zarówno gmin jak i nast pnie dziesi ciu ma ych firm na obszarze ka dej
z gmin, korzystano z pomocy i do wiadczenia pracowników O rodków Doradztwa
Rolniczego.
Dokonuj c wyboru danej gminy do dalszych bada , przyj to za
po

enie,

e jej

enie geograficzne a tak e spo eczno-ekonomiczne warunki dla dzia aj cych na jej

obszarze drobnych przedsi biorstw stanowi

otoczenie zewn trzne, którego istotne,

charakterystyczne cechy wp ywaj na rozwój danej firmy produkcyjnej lub us ugowej.
Wybór gmin by pierwszym etapem bada . W nast pnej kolejno ci dokonano pomiaru
liczebno ci ma ych i rednich przedsi biorstw w tych gminach. Na tym etapie mo liwe by o
równie dokonanie charakterystyki form i struktury rodzajów dzia alno ci ma ych i rednich
przedsi biorstw, w tym tak e wiadcz cych us ugi turystyczne.
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W kolejnym etapie bada , w ka dej z wybranych gmin ankietowano przeci tnie po
dziesi

osób prowadz cych dzia alno

gospodarcz .

Utworzona komputerowa baza danych na temat dzia alno ci drobnych przedsi biorstw
zawiera a informacje zebrane z 720 firm, w ród których znalaz y si 52 firmy wiadcz ce
us ugi turystyczne (przewa nie agroturystyczne).
Wiele pyta w kwestionariuszu wywiadu mia o charakter otwarty i zgromadzony w
ten sposób bogaty materia empiryczny posiada cenne walory poznawcze, bowiem zawiera
m.in. opinie o istotnych, lokalnych i globalnych problemach maj cych wp yw na rozwój
przedsi biorczo ci w rodowisku wiejskim. Zgromadzony materia empiryczny pos

do

oceny dzia alno ci przedsi biorstw prowadz cych us ugi turystyczne, w tym agroturystyczne.
Badania dotyczy y mi dzy innymi: zwi zków z gospodarstwem rolnym, motywów
podejmowania dzia alno ci gospodarczej, dochodów osi ganych z dzia alno ci czy róde jej
finansowania, a tak e do porówna

us ug turystycznych na tle innych form wiejskiej

przedsi biorczo ci.
Przy realizacji kolejnego celu, jakim by o okre lenie roli samorz dów lokalnych i
b doradczych w promowaniu wiejskiej przedsi biorczo ci, w tym we wspieraniu rozwoju
us ug turystycznych, wykorzystano informacje zebrane w ramach bada
dotycz cych dzia ania s

empirycznych

b doradczych na obszarach wiejskich. Badania te zosta y

przeprowadzone w 1999 roku, w ramach projektu badawczego FAO pt. „Zarz dzanie
zasobami wiejskich gospodarstw domowych” (Rural Hauseholds Resources Management),
gdzie na podstawie kwestionariusza wywiadu uzyskano informacje na temat sytuacji i potrzeb
doradztwa rolniczego na terenie kraju. Kwestionariusze zosta y wype nione przez osoby
pracuj ce w ODR na rzecz wiejskiego gospodarstwa domowego. Ogó em zebrano 314
kwestionariuszy ankiet nades anych z 32 ODR z terenu ca ej Polski.
Reasumuj c, wykorzystano materia empiryczny obejmuj cy charakterystyk 66 gmin
i dzia alno

720 przedsi biorstw zlokalizowanych na ich obszarze, w tym dzia alno

52 firm

turystycznych w latach 1996-1998; opinie 314 doradców z O rodków Doradztwa Rolniczego
zebrane w 1999 roku, oraz badania monograficzne przeprowadzone w 2000 r., w dwóch
gminach: Kruklanki i Pisz po

onych w województwie warmi sko-mazurskim.
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MIEJSCE I ROLA AGROTURYSTYKI W WIELOFUNKCYJNYM ROZWOJU WSI
Dokonane zmiany ustrojowe w Polsce oraz przej cie do gospodarki wolnorynkowej w
sposób zasadniczy wp yn y na obraz Polski w wiecie, utworzono warunki dla rozwoju tej
bran y gospodarki narodowej, jak jest turystyka. Zosta y stworzone nowe mo liwo ci dla jej
rozwoju, przede wszystkim na zasadach komercyjnych, co zadecydowa o o istotnym post pie
w rozwoju infrastruktury dla ró nych form us ug turystycznych.
Us ugi turystyczne, tworzenie warunków dla ich rozwoju, sta y si istotn cz ci
strategii rozwojowych w uj ciu regionalnym, lokalnym i gminnym [Siekierski 1999]. W
wielu gminach i regionach turystyka jest postrzegana, jako g ówny motor i impuls
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i przemian modernizacyjnych. Pojawiaj si coraz to nowsze
formy turystyki i rekreacji. Urynkowienie gospodarki, rozwój infrastruktury, analiza
do wiadcze innych krajów doprowadzi y do upowszechnienia si tej formy turystyki jak
jest agroturystyka. Wspieranie rozwoju agroturystyki poprzez kreowanie przedsi biorczo ci
na wsi jest jedn z form wielofunkcyjnego rozwoju, umo liwiaj

wykorzystanie przede

wszystkim wolnych zasobów w gospodarstwach rolniczych oraz uzyskanie przez ich
cicieli dodatkowych dochodów. Dzi ki rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym
agroturystyki, mo liwe jest przede wszystkim [Wiatrak 1996]:
-

wynajmowanie miejsc noclegowych i rozbudowa bazy noclegowej;

-

rozszerzenie rynków zbytu na produkty rolne;

-

rozwijanie ma ego (cz sto domowego) przetwórstwa spo ywczego i gastronomii oraz
sprzeda tych wyrobów;

-

rozwój ró nego rodzaju us ug zwi zanych z turystyk ;

-

wytwarzanie wyrobów pami tkarskich;

-

wzrost atrakcyjno ci obszarów wiejskich, wyra aj cy si we wzro cie cen gruntów, a
przez to warto ci terenów rolnych i wiejskich.
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka zak ada bardzo szeroki pakiet oferty

wypoczynku na wsi, daje mo liwo

zatrudnienia dla ró nych grup zawodowych. Przede

wszystkim miejsce pracy i ród o dochodów zyskuje rodzina rolnicza organizuj ca dwa
podstawowe sk adniki oferty agroturystycznej – zakwaterowanie i wy ywienie. Niezb dnym
sk adnikiem turystyki, jest tak e organizowanie czasu wolnego turysty. Zaliczy tu mo emy
wszelkie rodzaje rekreacji na wolnym powietrzu, rozwijanie zainteresowa , nauk ,
zwiedzanie, korzystanie z atrakcji kulinarnych itp. Nap yw turystów na tereny wiejskie
stymuluje powstawanie na wsi ofert organizowania czasu wolnego, od prowadzenia
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wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, poprzez organizowanie kuligów, ognisk,
pokazów i nauczania przyrz dzanie regionalnych potraw, tradycyjnych sposobów
przetwórstwa itp. [Kmita 1994].
Turystyka wp ywa korzystnie na rozwój infrastruktury na wsi tj. handel,
budownictwo, transport, rzemios o itp. Media infrastruktury s

nie tylko turystom, ale

wszystkim mieszka com i wp ywaj korzystnie na popraw warunków i jako ci ycia na wsi.
W ten sposób wykorzystywane s dodatkowe zasoby materialne i umiej tno ci cz onków
wiejskiej spo eczno ci. Tworzone s nowe miejsca pracy i ród a dodatkowych dochodów.
Turystyka przyczynia si wi c do polepszenia sytuacji dochodowej ludno ci wiejskiej, a
zwi kszenie dochodu sprzyja rozwijaniu dalszych inicjatyw gospodarczych na wsi na
zasadzie tzw. efektu mno nikowego.
FUNKCJE BADANYCH GMIN
Funkcje gospodarcze regionu warmi sko-mazurskiego wi

si z wyst puj cymi tu

zasobami czynników wytwórczych oraz walorami rodowiska przyrodniczego. Ca okszta t
funkcji gospodarczych wyst puj cych na tym obszarze mo na rozpatrywa jako:
-

funkcje zewn trzne (egzogeniczne), pe nione na rzecz gospodarki regionu i jego
otoczenia;

-

funkcje wewn trzne (endogeniczne), pe nione na rzecz mieszka ców administracyjnych
jednostek administracyjnych regionu (powiatów, gmin, miast i osiedli).
Ogólna liczba gmin w województwie wynosi 116. W granicach administracyjnych

województwa znajduj si 22 gminy, w których tereny turystyczne zajmuj ponad 50%
ogólnej ich powierzchni. Gminy turystyczne skoncentrowane s g ównie w po udniowej
cz ci województwa na terenie powiatów: Olsztyn, Nidzica, Szczytno i Pisz oraz w cz ci
zachodniej (powiat I awa) i cz ci pó nocno-wschodniej (powiat Gi ycko).
Dla rozwoju przestrzennego ka dej z gmin zasadnicze znaczenie ma sposób w jaki
realizowane s na jej obszarze podstawowe funkcje gospodarcze. W przypadku gminy Pisz
ównymi kierunkami gospodarki s rolnictwo, le nictwo i turystyka. W gminie Pisz bardzo
dobrze rozwija si

obok innych funkcji (rolniczej i le nej), funkcja turystyczna oraz

rekreacyjna. Walory turystyczne gminy zwi zane s
Turystyka

i

agroturystyka

pe ni

funkcj

z jej zasobami przyrodniczymi.

równorz dn

w

stosunku

do

rozwoju

przedsi biorczo ci i przemys u drzewnego.
Druga z badanych gmin Kruklanki, jest gmin rolnicz o wi kszym ni przeci tnie
potencjale przyrodniczym. Obszar gminy Kruklanki charakteryzuje si du ymi walorami
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przyrodniczymi niezb dnymi do rozwoju funkcji rekreacyjnej. Kompleks le ny (ponad 53%
powierzchni ogólnej) i znaczna liczba jezior stwarzaj sprzyjaj ce warunki dla rozwoju
turystyki jako elementu gospodarki, z której gmina mo e czerpa korzy ci nie mniejsze ni
z przemys u czy rolnictwa.

SZANSE I BARIERY WYKORZYSTANIA US UG TURYSTYCZNYCH JAKO
AKCELERATORA ROZWOJU LOKALNEGO
Rozwój gospodarki turystycznej i zwi zanego z ni zagospodarowania przestrzeni
uwzgl dniaj cej ochron

rodowiska ma szczególne znaczenie dla gmin atrakcyjnych

turystycznie ze wzgl dów krajobrazowych. Gminy charakteryzuj ce si niskim stopniem
rozwoju, a zarazem o atrakcyjnych walorach przyrodniczych maj

równie du

szans

ywienia gospodarczego poprzez rozwój rynku us ug turystycznych.
Badania ankietowe, przeprowadzone w ród mieszka ców w gminie Pisz (woj.
warmi sko-mazurskie) pozwoli y na wyszczególnienie dzia

, którymi nale y si zaj

w

pierwszej kolejno ci, aby spowodowa o ywienie gospodarcze w gminie Pisz [tab. 2] [Profil
2000, D ugok cka 2001]. Na pierwszym miejscu wymieniono inwestowanie w infrastruktur
techniczn

na terenach rekreacyjnych i turystycznych (62,14%), w nast pnej kolejno ci

pozyskiwanie inwestorów z zewn trz (41,78%) oraz efektywn promocj gminy (41,42%) .
Tabela 2. Czynniki wp ywaj ce na o ywienie gospodarcze gminy
Table 2. Factors having influence on economic revival of the communes
Wyszczególnienie
Inwestowanie w infrastruktur techniczn na terenach rekreacyjnych i turystycznych
Pozyskiwanie inwestorów z zewn trz
Postawienie na ochron rodowiska i edukacj ekologiczn
System zach t dla rozwoju ma ej i redniej przedsi biorczo ci
Efektywna promocja gminy
Przeprofilowanie szkolnictwa i utworzenie systemu stypendialnego
Inne
ród o: Opracowanie w asne.

Liczba
174
117
91
97
116
97
10

[%]
62,14
41,78
32,50
34,64
41,42
34,64
3,57

Wa nym czynnikiem decyduj cym o warunkach ycia i pracy ludno ci wiejskiej jest
zaopatrzenie wsi w wod . Jest to jednocze nie podstawowy element infrastruktury,
warunkuj cy wszelki post p i o ywienie gospodarcze obszarów wiejskich. Szczególnie jest to
wa ne dla inwestorów (zw aszcza zagranicznych), gdzie jednym z podstawowych kryteriów
wyboru

lokalizacji

przedsi wzi cia

jest

wyposa enie
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w

sie

wodoci gow

oraz

zorganizowany system odprowadzania i oczyszczania cieków. Na wa no

tego czynnika

zwrócili równie uwag ankietowani mieszka cy miasta i gminy Pisz.
Znaczenie turystyki dla rozwoju miasta i gminy Pisz polega przede wszystkim na tym,
e w sytuacji mocno ograniczonego popytu miejscowego, turystyka w przysz

ci mo e

tworzy popyt na lokalne us ugi i produkty ze strony ludno ci nap ywowej. Turystyka jest
wi c w pewnym sensie bran

eksportow , daj

szanse na znaczne poszerzenie rynków

zbytu nawet ma ym przedsi biorcom. Jednocze nie jest to bran a silnie wp ywaj ca na ad
przestrzenny i mocno od niego zale na. Przeprowadzona analiza SWOT dla spo ecznoekonomicznych warunków rozwoju gminy zwraca uwag na zewn trzne okazje, szanse które
mog

by wykorzystane w wyniku rozwoju turystyki. G ównym atutem jest posiadanie

programów pomocowych i mo liwo

pozyskiwania rodków zewn trznych na projekty,

programy w turystyce oraz ci gle wzrastaj ca moda na ekologi , przebywanie w czystym
rodowisku naturalnym i turystyka aktywna. Zagro enia zewn trzne to wzrost przest pczo ci
zw aszcza w obszarach o wzmo onym ruchu turystycznym, brak skutecznych, krajowych
programów skierowanych do rodowisk po PGR-owskich, w celu skutecznego zwalczania
wyst puj cych tam patologii spo ecznych.
Wnioski z analizy SWOT s

nast puj ce: w celu wykorzystania potencja u

turystycznego potrzebna jest lepsza promocja walorów turystycznych miasta i gminy.
Dzia alno

promocyjna powinna by

prowadzona w oparciu o wydawnictwa,

rodki

masowego przekazu, uczestnictwo w krajowych i mi dzynarodowych targach turystycznych.
Ponadto, nale y rozwija

infrastruktur towarzysz

turystyce, mi dzy innymi poprzez

tworzenie szlaków pieszych i rowerowych, systemu informacji turystycznej, organizowanie
imprez nie tylko o zasi gu gminnym. Nale y zwi ksza dzia ania na rzecz podnoszenia
standardu istniej cych o rodków turystycznych oraz rejestracji ich dzia alno ci na terenie
gminy, poprzez wykorzystanie dost pnych instrumentów prawnych i politycznych,
szczególnie wspiera rozwój agro- i ekoturystyki, mi dzy innymi poprzez promocj idei
gospodarstw

go cinnych,

wspó prac

z

izbami

rolniczymi

i

gospodarstwami

agroturystycznymi.
W wielofunkcyjnym rozwoju gmin wiejskich, dynamiczn rol odgrywa b
przygotowani,

sprawni przedsi biorcy.

Ludzie

m odzi,

wykszta ceni,

dobrze

kompetentni,

ekspansywni, w tym tak e kobiety, maj szanse sta si liderami przedsi biorczo ci wiejskiej
i w

nie ci przedsi biorcy powinni w pierwszym rz dzie, otrzyma

pomoc instytucji

doradczych i edukacyjnych w postaci nowoczesnej wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku,
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oraz wskazówek praktycznych, jak organizowa i prowadzi dzia alno
tak e dzia alno

gospodarcz , w tym

agroturystyczn .

RÓD A RODKÓW PIENI NYCH NA ROZPOCZ CIE DZIA ALNO CI
GOSPODARCZEJ ORAZ DOCHODY FIRM AGROTURYSTYCZNYCH
ród wielu cech sprzyjaj cych podejmowaniu dzia alno ci gospodarczej w sferze
rolnictwa, jego otoczenia, a tak e w dzia ach pozarolniczych, s

takie cechy osobowe

przedsi biorców jak: kwalifikacje, wiek, oraz przejmowane wzorce i autorytety. W
dotychczasowych badaniach stwierdzono, e m ode pokolenie mieszka ców wsi jest coraz
lepiej wykszta cone oraz posiada wy sze kompetencje do prowadzenia gospodarstw rolnych i
rozwijania pozarolniczej dzia alno ci na wsi [Kubica, Lewczuk, 1986].
Rozpoczynaj c dzia alno

agroturystyczn ,

przedsi biorcy korzystaj

przede

wszystkim z w asnych oszcz dno ci i po yczek od rodziny, rzadko natomiast z kredytu
bankowego. Powodem jest wysokie oprocentowanie kredytów i zwi zane z tym obci enie
sp at odsetek.
92,3

100
90

ogó em

84,7

firmy agroturystyczne

80
70
60
50

41,0

40
30

31,5
25,0

21,2

20

10,0

5,8

8,3

10

7,7

6,4

5,8

0

asne
po yczka od
oszcz dno ci
rodziny

kredyt z
banku

darow izna w iano

praca za
granic

inne ród a

Rysunek 1. ród a rodków pieni nych na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej
Fig. 1. Sources of capital to start business activities
ród o: Badania w asne, w ramach projektu badawczego KBN pt. „Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich
poprzez rozwój drobnej przedsi biorczo ci” w latach 1996-1998.

Kredyty i po yczki bankowe by y wa nym ród em finansowania zewn trznego dla
25% firm agroturystycznych [Sawicka 1998, D ugok cka 2001]. Jak wykazuj do wiadczenia
innych krajów, w ród instytucji maj cych znacz cy wp yw na wspomaganie rozwoju
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przedsi biorczo ci wa
zale

rol odgrywaj banki. O ywienie przedsi biorczo ci tak e w Polsce

b dzie coraz bardziej od umiej tnego oddzia ywania banku na lokalne podmioty

gospodarcze (w tym prowadz ce us ugi agroturystyczne), w miar

stabilizacji sytuacji

gospodarczej (monetarnej i finansowej) w kraju.
Dochody z agroturystyki, na tle innych dzia alno ci gospodarczych formie ma ych
przedsi biorstw, kszta towa y si

przeci tnie na ni szym poziomie [D ugok cka 2001].

Potwierdza to hipotez , i us ugi turystyczne, w tym agroturystyczne na obecnym etapie, nie
zaliczaj

si do wysoko dochodowych, pozarolniczych dzia alno ci i nie nale

oby te

rozbudza nadmiernych oczekiwa czy nadziei, w ród ludno ci wiejskiej i stan si takie w
najbli szej

przysz

ci,

bez

podj cia

znacz cej

akcji

wspomagaj cej

drobnych

przedsiebiorców.
Prowadzona dzia alno

agroturystyczna by a najcz ciej wskazywanym (81%

wskaza ) ród em dochodów rodzin osób prowadz cych dzia alno

gospodarcz , jednak e w

strukturze dochodów stanowi a ona relatywnie niewielki udzia . Dla 54% ankietowanych
udzia tego ród a dochodu stanowi poni ej 20% ogólnych dochodów ich rodzin, za dla
tylko 11,5% respondentów udzia ten wynosi powy ej 60% dochodów ich rodzin.
Drugim pod wzgl dem cz sto ci wskaza (67% ankietowanych) ród em dochodów
by a sprzeda

produktów rolnych. Stanowi a ona dominuj ce

ród o dochodów dla

najliczniejszej grupy rodzin. Dla 13,5% osób ankietowanych to ród o dochodów stanowi o
41-60% dochodu ogó em ich rodzin, za dla 21% od 61-100 %.
Znacznie rzadziej wskazywanym ród em dochodu by y wiadczenia socjalne (38%
wskaza ) oraz praca najemna poza rolnictwem (27% wskaza ) [D ugok cka 2001].
CHARAKTERYSTYKA
ROLNIKÓW
PROWADZ CYCH
AGROTURYSTYCZN W GMINIE PISZ I KRUKLANKI
Przedsi biorcy

zajmuj cy

si

prowadzeniem

us ug

DZIA ALNO

turystycznych,

w

tym

agroturystycznych w gminie Kruklanki to najcz ciej osoby w przedziale wiekowym od 35 do
54 lat. Z informacji dotycz cych wykszta cenia w

cicieli gospodarstw agroturystycznych

wynika, e 1/3 posiada a wykszta cenie wy sze, 1/3 podstawowe i zasadnicze zawodowe a
10% posiada o wykszta cenie

rednie. Dziewi ciu na dziesi ciu w

cicieli badanych

gospodarstw stwierdzi o, e do podj cia dzia alno ci agroturystycznej sk oni o ich przede
wszystkim naturalne po

enie gospodarstwa, co czwarty badany by

zdania, i

do

prowadzenia dzia alno ci zmusi a go trudna sytuacja finansowa, co pi ty stwierdzi i
zadecydowa y posiadane kwalifikacje i fachowa wiedza.
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Ponad 50% osób prowadz cych dzia alno

agroturystyczn

to osoby m ode, w

przedziale wieku od 35 do 44 lat, 40% w przedziale 45-54 lat. Struktura wykszta cenia osób
prowadz cych us ugi agroturystyczne w gminie Pisz przedstawia si
Sze dziesi t procent badanych mia o wykszta cenie

do

korzystnie.

rednie ogólnokszta

ce, a 20%

posiada o wykszta cenie zasadnicze zawodowe. Osoby z wykszta ceniem podstawowym to
20%

ankietowanych.

Poziom

wykszta cenia

ankietowanych

odbiega

od

poziomu

wykszta cenia w ca ym kraju, który nie przedstawia si zbyt korzystnie, gdy 49,5% rolników
ma wykszta cenie podstawowe i poni ej podstawowego, 28,5% wykszta cenie zasadnicze
zawodowe, 20,2% rednie i policealne, a jedynie 2,8% posiada wykszta cenie wy sze.
Badani w
agroturystyczn

ciciele gospodarstw w gminie Kruklanki prowadzili dzia alno

d

ej ni

pi

lat. Rozpoczynaj c dzia alno

z w asnych oszcz dno ci uzupe nianych b

to po yczk od rodziny b

Odwrotna sytuacja by a w gminie Pisz. Wi kszo
dzia alno ci
dzia alno

agroturystyczn

korzystano g ównie
z banku.

ankietowanych zajmuje si

od niedawna. Tylko 10% ankietowanych prowadzi o t

ponad 5 lat. Czterdzie ci procent natomiast rolników prowadzi dzia alno

agroturystyczn od 3 do 5 lat.
Zdaniem osób ankietowanych, dodatkowymi motywami korzystania przez turystów z
us ug agroturystycznych jest mo liwo

bliskiego kontaktu z przyrod , cisza i spokój,

krajobraz wiejski a tak e niskie koszty pobytu. Istotnym uzupe nieniem oferty
agroturystycznej jest mo liwo

korzystania z dodatkowych atrakcji w gospodarstwach takich

jak: nauka jazdy konnej, ogniska, kuligi, wypo yczalnie sprz tu sportowego, tereny zabaw dla
dzieci. O op acalno ci prowadzenia us ug agroturystycznych wiadczy fakt, i wi kszo
cicieli deklaruje w przysz

ci, prowadzenie us ug w tym samym co obecnie zakresie.

PODSUMOWANIE
Poprzez rozwój turystyki wiejskiej, gminy maj szans wykorzysta rent po

enia i

atuty naturalne w postaci krajobrazu, bogactwa przyrody, tradycyjnych budowli i kultury
tradycyjnej wiejskiej spo eczno ci, za produkty turystyczne oferowane w gminie, poza
wykorzystaniem elementów naturalnych rodowiska to szansa na rozwój przedsi biorczo ci
mieszka ców gminy.
Z obserwacji i bada wynika, i gminy o funkcji rolniczo-rekreacyjnej zlokalizowane
najcz ciej w rejonach o uznanych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Warunki
naturalne sprawiaj ,
dzia alno

e pewna grupa u ytkowników gospodarstw rolnych, podejmuje

pozarolnicz w formie wiadczenia us ug agroturystycznych na w asny rachunek.
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SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF AGROTOURISM ACTIVITES
(WARMI SKO-MAZURSKIE VOIDOVODOSHIP CASE STADY)

Abstract
Agrotourism should take advantage of its values consisting of natural landscape, natural
wealth, traditional buildings and communities while tourist products using these rural
environment’s elements should secure its protection and development.
The community of Pisz in Kruklanki distinguishes with natural and environmental
values. It is essential for agrotourism functions development. Tourism helps to develop
various kinds of business activities such as establishing hotel facilities, recreational and sports
infrastructure and catering services. It may also help to increase incomes of the residents,
limit unemployment and enrich the regional offer for the potential investors.

Key words: agrotourism, entrepreneurship, rural areas
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Marta Domagalska-Gr dys
Szanse i zagro enia produkcji owoców w opinii sadowników subregionów:
krakowskiego, nowos deckiego i tarnobrzeskiego

Streszczenie
Nowa sytuacja na rynku owoców wymaga restrukturyzacji produkcji i zmiany
dotychczasowej strategii rozwoju sadownictwa w perspektywie nast pnych lat. Celem bada
by o poznanie opinii producentów na temat szans i zagro

produkcji owoców na terenie

trzech subregionów Polski po udniowo-wschodniej: krakowskiego, nowos deckiego i
tarnobrzeskiego. Opinie sadowników by y zró nicowanie, zapowiadaj ce zmiany orientacji
produkcyjnej z owoców przemys owych na deserowe.

owa kluczowe: konkurencyjno , szanse i zagro enia, rynki zbytu owoców, operacje
przedsprzeda owe.

Wst p
Sytuacja w polskim sadownictwie jest wyj tkowo z

ona, bowiem obok wysokiej

dynamiki rozwoju produkcji sadowniczej, przetwórstwa, handlu zagranicznego mamy do
czynienia ze stagnacj np. w funkcjonowaniu dystrybucji owoców. Sukces w dziedzinie
konkurencyjno ci polskich produktów sadowniczych ma swe ród o w minionym okresie, w
którym wybrano w

ciwy kierunek rozwoju produkcji- nastawiony na owoce mi kkie

(jagodowe) i pestkowe (jab ka). Dzi ki wysokiej produkcji w/w gatunków oraz rozwini tego
przetwórstwa Polska zaistnia a jako wa ny partner rynków Unii Europejskiej. Do sukcesów
polskiego sadownictwa zaliczy

tak e nale y dodatni bilans handlu zagranicznego

strategicznymi produktami sadowniczymi. Sta a obecno

na rynkach zachodnioeuropejskich

takich produktów polskich jak: wie e i mro one owoce mi kkie, koncentrat jab kowy,
stwarza szanse na dalszy rozwój ich produkcji i eksportu w najbli szej przysz

ci.

Mimo konkurencyjno ci polskich produktów sadowniczych na rynkach zagranicznych istniej
liczne bariery zewn trzne (m.in.: brak skutecznego systemu protekcji krajowego rynku,
wyst powanie konkurencyjno ci „polsko-polskiej” mi dzy eksporterami, brak w kraju
rozwini tej infrastruktury wspieraj cej dzia alno

1

eksportow ) [Kubiak i in. 2000].

Prócz niekorzystnych zewn trznych uwarunkowa eksportu wyst puj tak e ma o sprzyjaj ce
konkurencyjno ci, uwarunkowania wewn trzne tkwi ce w samym sektorze sadownictwa.
Polskie sadownictwo jest opó nione w stosunku do unijnego zw aszcza w trzech dziedzinach:
Koncentracji organizacyjnej, czyli skali i wielko ci produkcji w gospodarstwie, która
decyduje o efektywno ci produkcyjno-ekonomicznej.
Stanu posiadanej bazy materialno-technicznej produkcji i handlu(magazyny, przechowalnie,
sprz t techniczny, opakowania, transport) oraz sprawno ci organizacyjno-technicznej
dystrybucji owoców.
Stanu zorganizowania si i wspó dzia ania producentów owoców.
Na tle zarysowanej sytuacji polskiego sektora sadowniczego interesuj ce wydaje si
poznanie opinii samych sadowników na temat szans i zagro
celu przeprowadzono ankiet

rozwoju produkcji. W tym

w ród producentów wybranych gmin Polski po udniowo-

wschodniej.

2

Cel, metoda, region bada
Celem bada

by o okre lenie szans i zagro

subregionów

Polski

produkcji owoców na terenie trzech

po udniowo-wschodniej:

krakowskiego,

nowos deckiego

i

tarnobrzeskiego (rysunek 1). Jako metod badawcz wykorzystano kwestionariusz ankiety, w
której na postawione pytania odpowiadali w

ciciele gospodarstw sadowniczych. Prób

badawcz stanowi o 110 gospodarstw. Wybrano gospodarstwa, które specjalizowa y si w
produkcji sadowniczej tzn. takie, które produkowa y jeden produkt, a kierunek produkcji nie
ulega wi kszym zmianom w ostatnich latach oraz, które wyposa one by y w odpowiedni do
produkcji sadowniczej sprz t.

Rysunek

d! Nie zdefiniowano zak adki.. Mapa regionu bada . Po

enie subregionów: krakowskiego, nowos deckiego,

tarnobrzeskiego.
Graph 1. Map of a research region. Position of subregions: krakowski, nowos decki, tarnobrzeski.
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Wyniki bada
Szanse sprostania wymaganiom rynku
Sadownicy nale

do grupy przoduj cych producentów, którzy swoj pozycj na rynku

krajowym i zagranicznym wypracowali, bazuj c na wiedzy i tradycji. Pierwsze sady
towarowe pojawi y si

w Polsce po udniowo-wschodniej ju

w XIX wieku. Korzystne

warunki klimatyczne, istnienie bazy przetwórczej oraz dzia alno

wybitnych naukowców

umacnia a rozwój polskiego sadownictwa. Okolice Limanowej, Nowego S cza i Sandomierza
tradycyjnie ju zaliczane do znacz cych w produkcji krajowej owoców.
Producenci owoców upatruj swoje szanse w zwi kszaniu udzia u na rynku w ró ny sposób.
Z wypowiedzi ankietowanych wynika, e istnieje zgodno , co do szans w ród sadowników
subregionu krakowskiego i tarnobrzeskiego. Uznali oni, e najwi ksz szans w zwi kszanie
udzia u na rynku jest modernizacja przechowalni (tabela 1). Dla reprezentantów gmin
nowos deckich wi ksze znaczenie w zdobywaniu rynku mia o wprowadzanie nowych
odmian. Powy szy rozk ad opinii w ród ankietowanych by
przechowalni z kontrolowan

atmosfer

konsekwencj

braku

w gospodarstwach oraz obecno ci starych,

niemodnych w ród konsumentów odmian drzew czy krzewów owocowych. Obok szans
wynikaj cych z technologii produkcji i przechowywania w wypowiedziach sadowników
pojawi y si te opinie na temat konieczno ci wprowadzenia odpowiedniej polityki rolnej i
oczekiwanej ustawy o grupach producenckich. We wszystkich subregionach producenci
uznali,

e powi kszenie sadu by oby ich szans

na dalszy rozwój. Najmniejsze

zapotrzebowanie na ziemi , w subregionie krakowskim i nowos deckim wynika o z deficytu
ziemi w tych rejonach i stosunkowo wysokich cen [IEiG 2000].
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Tabela 1. Szanse na rynku wg opinii sadowników badanych subregionów w % %wypowiedzi
Table 1. Chances on the market in the opinions of orchardmen researched subregions` in the %% answers.
Subregion/Subregion of
Wyszczególnienie

Krakowski

Nowos decki

Tarnobrzeski

Specification

Cracow

Nowy S cz

Tarnobrzeg

Liczba odp.

Liczba odp.

liczba odp.

Number of %

Number of %

number

answers

answers

answers

Nowe odmiany
New variety
Nowe technologie produkcji
New technology of production
Modernizacja przechowalni
Modernisation of store
Wprowadzenie

odpowiedniej

of %

7

23

21

46

24

71

0

0

6

13

11

32

24

80

13

28

27

79

16

53

2

4

3

9

3

10

0

0

0

0

30

100

46

100

34

100

polityki

rolnej
Introducing right agriculture politicy
Wprowadzenie ustawy
o grupach producenckich
Introducing of the law about

producers

groups
Ogó em
Total
Powi kszanie sadu w ha/gospodarstwo
Enlargement of orchards in ha/farm

0,76

1,93

3,15

Przeszkody (zagro enia) w produkcji owoców
Specyfika dotychczasowego rozwoju polskiego sadownictwa polega a na jego
ukierunkowaniu g ównie na produkcj surowców – owoców jagodowych, jab ek, wi ni,
liwek oraz pó przetworów: mro onek i koncentratów owocowych. Polska w optymalny
sposób wykorzysta a powsta

na rynku europejskim nisz , b

wynikiem braku

niektórych owoców. Obecnie zmniejszy y si szanse na licz cy si eksport z Polski owoców
do konsumpcji w stanie

wie ym z racji barier ochrony rynku w krajach UE, b

niewydolno ci finansowej partnerów handlowych ze Wschodu. Wyst puje natomiast
zapotrzebowanie na deserowe owoce ze strony rynku krajowego. Wzrost stopy yciowej i
rozwój

nowoczesnego

handlu

zapotrzebowanie na krajow
konkurencyjno
dalszym ci gu cz
1

–

poda

gie d

towarowych,

supermarketów

owoców deserowych. Wyniki bada

–

stwarza

oceniaj ce

wie ych owoców, przeprowadzone przez IkiCHZ 19991, donosz

e w

polskich produktów posiada przewag komparatywn w stosunku do

Instytut Koniunktury i Cen Handlu Zagranicznego
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analogicznych produktów wytwarzanych w innych krajach, w tym tak e w krajach UE. Na
li cie preferowanych w eksporcie towarów w pierwszej kolejno ci mog si znale : jab ka,
wi nie, owoce jagodowe, soki owocowe - produkty ogrodnicze wyró niaj ce si wysokim
poziomem konkurencyjno ci[Kubiak 1998]. Nowa sytuacja na rynku owoców wymaga
restrukturyzacji produkcji i zmiany dotychczasowej strategii rozwoju sadownictwa w
perspektywie nast pnych lat. Wspó czesny rynek nakazuje w jeszcze szerszej mierze strzec
interesów, bior c pod uwag potrzeby konsumenta.
Tabela 2. G ówne przeszkody w rozwijaniu produkcji owoców badanych subregionów (w %% wypowiedzi producentów)
Table 2. The main opportunities in the development of fruit production of researched subregions ( in the %% answers
producers)
Wyszczególnienie
Specification

Subregion krakowski

Subregion nowos decki

Subregion tarnobrzeski

Subregion of Cracow

Subregion of Nowy S cz

Subregion of Tarnobrzeg

liczba odp.

liczba odp.

number of answers
Import owoców z zagranicy
Import of fruits from abroad
Konkurencja
Concurrence
Nadprodukcja
Overrproduction
Trudno ci ze zbytem
Difficulties with sale
Wysokie koszty
High costs
Nie ma
No
Brak pieni dzy u klientów
Lack of money between clients
Brak kapita u na inwestycje
Lack of capital for investment
Brak ch odni
Lack of coolers
Brak sta ego klienta
Lack of regular client
Brak zorganizowanego rynku
Lack of stable market
Brak punktów skupu
Lack of points of purchase
Brak maszyn
Lack of machines
Sp ata kredytu
Repayment of credit
Ogó em
Total

%

Number of answers

%

liczba odp.
number of answers

%

5

17

5

11

9

26

0

0

0

0

5

14

0

0

1

2

4

11

2

7

23

50

0

0

0

0

6

13

2

6

0

0

0

0

1

3

2

7

0

0

0

0

1

3

0

0

0

0

11

37

0

0

0

0

3

10

0

0

0

0

19

63

0

0

0

0

3

10

0

0

0

0

1

3

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

30

100

46

100

35

100
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Mimo wielu argumentów przemawiaj cych za rozwojem produkcji sadowniczej w
Ma opolsce (likwidacja bezrobocia, efektywno

produkcji, wysoka produktywno )

wyst puj liczne przeszkody zewn trzne i wewn trzne hamuj ce ten proces (patrz wst p).
Maj c na wzgl dzie ujawnienie pozosta ych przeszkód zapytano o zdanie sadowników.
Opinie sadowników trzech ró nych subregionów by y podzielone. W krakowskim za
przeszkod nr 1 uznano- brak zorganizowanego rynku zbytu, w nowos deckim- trudno ci ze
zbytem, a tarnobrzeskim import owoców z zagranicy. W dalszej kolejno ci wskazano
odpowiednio w subregionach na brak ch odni, wysokie koszty i na konkurencj (tabela 2). W
ramach wymienianych przeszkód najwi cej(9)wskazali producenci subregionu krakowskiego.
Ich zdania by y ró norodne i podzielone. Wi ksz jednomy lno ci wykazali si producenci z
gmin nowos deckich i tarnobrzeskich. Sadownicy nowos deccy powtarzali najcz ciej(50%
wypowiedzi), e najwi ksz przeszkod jest trudno
e w rozszerzaniu produkcji sadowniczej nie ma

ze zbytem. Jako nieliczni, którzy uznali,
adnych przeszkód byli respondenci

tarnobrzescy.

Przedsprzeda owe kszta towanie produktu
Przygotowanie owoców do sprzeda y stanowi istotny element zwi kszania szans jego
sprzeda y. Powszechnym problemem jest brak specjalistycznych urz dze . Z wypowiedzi
respondentów wynika o,

e niektórzy wcale nie przygotowywali owoców do sprzeda y

(najwi cej –4% ankietowanych z subregionu nowos deckiego). Najpopularniejsz

form

przygotowa by o sortowanie, które najcz ciej prowadzono w gospodarstwach subregionów
krakowskiego i tarnobrzeskiego(tabela 3). Powszechnie stosowane by o pakowanie owoców zale no ci, od subregionu popularno
i tarnobrzeski). Wybór opakowa

zdoby y woreczki (s.krakowski), tacki (s.nowos decki
by dostosowany do wymaga

gospodarstw (tabela 4).

7

odbiorców badanych

Tabela 3. Przygotowanie owoców do sprzeda y badanych subregionów ( w %% wypowiedzi)
Table 3. Fruits preparation for sale of researched subregions (in the %% answers)
Wyszczególnienie

Subregion krakowski

Subregion nowos decki

Subregion tarnobrzeski

Specification

Subregion of Cracow

Subregion of Nowy S cz

Subregion of Tarnobrzeg

liczba odp.

liczba odp.

liczba odp.

%

number of answers
Czyszczenie
Cleaning
Sortowanie
Sorting

%

number of answers

%

number of answers

0

0

0

0

5

15

25

83

37

80

33

97

1

3

39

85

5

15

0

0

2

4

1

3

3

10

29

63

0

0

1

3

0

0

0

0

1

3

2

4

1

3

30

100

46

100

34

100

Pakowanie:
Packing:
Tacki
Trays
Pojemniki
Conteners
Woreczki
Bags
Skrzynki
Cases
adne
No
Ogó em
Total

Ankietowani sadownicy dowozili owoce do klientów na terenie swoich województw,
a tak e do miast z województw o ciennych. W ród badanych zdarzali si producenci, którzy
nawi zali równie kontakty handlowe z klientami za granic (g ównie ze S owacji, Rosji,
Ukrainy, Bia orusi). Z wypowiedzi ankietowanych (tabela 4) wynika, e najwi cej kontaktów
handlowych nawi zywali oni z zak adami przetwórczymi, na targowiskach i ze sklepami
detalicznymi. Podobne wyniki bada opisa a ukawska 1997, która przeprowadza a ankiet
ród producentów rejonu Sandomierza. Wed ug autorki sprzeda targowiskowa stanowi a
25% produkcji. Potwierdza to opinie

e dystrybucja jest s abym punktem organizacji

sprzeda y owoców. Sadownicy nadal sami zajmuj si

sprzeda

wyprodukowanych w

swoich gospodarstwach produktów ogrodniczych.
Najrzadsz form dystrybucji by a sprzeda w domu (subregion nowos decki i tarnobrzeski)
i do hurtowni (subregion krakowski). Hurtownie zaopatrywali g ównie producenci z
subregionu nowos deckiego, co wiadczy o ich lepszym przygotowaniu do przechowywania
owoców. Respondenci dowozili towary na targowiska rednio od 16 do 60 km (tabela
4),prawie po owa sadowników sprzedawa a owoce zak adom przetwórczym, g ównie
znajduj cych si w pobli u gospodarstw ( Dwikozy, Le ajsk, Pi czów, Tymbark).
8

Tabela 4. G ówni odbiorcy produktów badanych gospodarstw (w %% wypowiedzi).
Tabel 4. The main purchasers of product ( in the %,% of answers).
Wyszczególnienie

Subregion krakowski

Subregion nowos decki

Subregion tarnobrzeski

Specification

Subregion of Cracow

Subregion of Nowy S cz

Subregion of Tarnobrzeg

liczba odp.

liczba odp.

liczba odp.

%

Number of answers
Green markets
Trade
Zak ady przetwórcze
Processing firms plants
Sklepy detaliczne
Retail shops
Hurtownie
Wholesalers
Inne
Others
Sprzeda w domu
Sale at home
Dowozi w km.

%

number of answers

14

47

29

63

27

79

15

50

27

59

20

59

12

40

29

63

1

3

3

10

26

57

11

32

8

27

4

9

8

24

7

23

4

9

0

0

60

Delivery in km

%

Number of answers

53

Ankietowani producenci pytani byli równie

16

o miejsca potencjalnego zbytu.

Sadownicy subregionu nowos deckiego i tarnobrzeskiego liczyli g ównie na hurtownie za
producenci rejonu krakowskiego na sklepy detaliczne(tabela 5). Charakterystyczne,

e

zak ady przetwórcze nie by y wymieniane w ród oczekiwanych klientów, mimo e stanowi y
one w chwili bada jednego z cz ciej wskazywanych odbiorców (tabela 4). Oznacza to
zapowied zmiany orientacji produkcji owoców z przemys owych na deserowe, a co z tym si
wi e mo liwo

wi kszych zysków przy odpowiednim doborze odmian i respektowaniu

preferencji konsumentów krajowym i zagranicznych.
Tabela 5. Miejsca potencjalnego zbytu w badanych subregionach ( w %% wypowiedzi).
Tabel 5. Potential markets in the research subregions (in the %% answers)
Wyszczególnienie

Subregion krakowski

Subregion nowos decki

Subregion tarnobrzeski

Specification

Subregion of Cracow

Subregion of Nowy S cz

Subregion of Tarnobrzeg

liczba odp.

%

liczba odp.

number of answers
Green markets

%

number of answers

liczba odp.

%

number of answers

1

3

19

41

14

41

1

3

10

22

3

9

7

23

21

46

2

6

0

0

35

76

20

59

Trade
Zak ady Przetwórcze
Processing firms plants
Sklepy Detaliczne
Retail shops
Hurtownie
Delivery
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Wnioski
1. Producenci owoców ró nie upatrywali szanse w zwi kszaniu swego udzia u na rynku.
Rozk ad ich opinii by konsekwencj

braku przechowalni z kontrolowan atmosfer

w

gospodarstwach oraz obecno ci starych, niemodnych w ród konsumentów odmian drzew czy
krzewów owocowych. We wszystkich subregionach sadownicy uznali, e powi kszenie sadu
stanowi oby szans ich dalszego rozwoju.
2. W ród najcz ciej wymienianych przeszkód wskazano w subregionie krakowskim- brak
zorganizowanego rynku zbytu, w nowos deckim- trudno ci ze zbytem, a tarnobrzeskim
import owoców z zagranicy. W dalszej kolejno ci uznano odpowiednio w subregionach na
brak ch odni, wysokie koszty i na konkurencj .
3. Przeszkody w rozszerzaniu produkcji s pot gowane brakiem odpowiednich urz dze i
ab baz przechowalnicz w gospodarstwach.
Najpopularniejsz

form

przygotowa

owoców do sprzeda y by o sortowanie, które

najcz ciej stosowano w gospodarstwach subregionów krakowskiego i tarnobrzeskiego.
Powszechnie stosowane by o pakowanie owoców
4. Badania potwierdzi y, e sadownicy nadal sami zajmuj si sprzeda

wyprodukowanych

owoców. Szukaj ró nych mo liwo ci zbytu do zak adów przetwórczych, na targowiskach w
sklepach detalicznych.
5. W wypowiedziach sadowników zaznacza si zapowied zmiany orientacji produkcyjnej z
owoców przemys owych na deserowe.
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OPPORTUNITIES AND THREATS IN FRUIT PRODUCTION IN OPINION OF
ORCHARDMEN

OF

SUBREGIONS:

KRAKOWSKI,

NOWOS DECKI,
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Abstract:
New situation on the fruit market requires restructurisation of production and change of the
present strategy of the orchard development in the next years. The reason of research was to
recognize opinions of producers in the subject of opportunities and threats in production of
fruits on the area of three subregions in south-eastern of Poland: Krakow, Nowy S cz and
Tarnobrzeg. The opinions of the fruit producers were very differentiated which announce
change of production orientation from industrial fruits to deserts fruits.
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Ekonomiczno-organizacyjne problemy ochrony ro lin w sadach o integrowanej
produkcji owoców

Maria Golinowska
Streszczenie
Integrowana produkcja owoców (IPO) w sadach Polski po udniowo-zachodniej zosta a
wprowadzona w 1994 r. i systematycznie wzrasta a liczba sadowników uzyskuj cych
certyfikaty produkcji jab ek metod IPO. Metoda ta jest przyjazna dla konsumentów i
rodowiska naturalnego.
Badania wykaza y, e wprowadzenie tego systemu produkcji owoców spowodowa o
zmniejszenie zu ycia pestycydów o 50%, a szczególnie insektycydów oraz zmniejszenie o
po ow

krotno ci zabiegów chemicznych. Wszyscy sadownicy prowadz cy produkcj

integrowan

byli ochotnikami i zostali przeszkoleni na kursach organizowanych przez

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) w Skierniewicach. Wyprodukowane owoce
metod IPO sprzedaj si trudniej, a w du ym stopniu sprzeda tych owoców zale y od
inwencji i zdolno ci marketingowych sadowników.

owa kluczowe: integrowana produkcja owoców, jab ka, sady, ochrona ro lin

Wst p

Integrowana Produkcja Owoców (IPO) w naszym kraju zapocz tkowana zosta a w
1991 r. przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, a jej wielkim
propagatorem by i jest prof. Edmund Niemczyk.
Produkcja owoców metod

IPO polega na stosowaniu nowych metod produkcji

zarówno agrotechnicznych, biotechnicznych, genetycznych i biologicznych z uwzgl dnieniem
wymogów ekonomicznych ochrony rodowiska i zdrowia ludzi. Definicja IPO brzmi: „IPO
jest op acaln produkcja wysokiej jako ci owoców, daj ca pierwsze stwo bezpieczniejszym
metodom ekologicznym,

minimalizuj

agrochemikalii oraz zwracaj

niepo dane efekty uboczne stosowanych

szczególn uwag na ochron

rodowiska i zdrowie ludzi”

[Niemczyk 1999, 2000, 2002].
Integrowana produkcja owoców, to nie tylko owoce (np. jab ka) bez nadmiernych
pozosta

ci pestycydów. To tak e dba

o rodowisko naturalne w procesie produkcji

owoców, u ywanie rodków ochrony ro lin selektywnych, respektowanie progów zagro enia,
1

zast powanie metod chemicznych innymi metodami zwalczania takimi jak: biologiczne
zwalczanie szkodników i chorób, dokumentacja procesu produkcyjnego, sta e prowadzenie
wielu obserwacji w sadzie, dzia anie sadowników w grupie w sta ym kontakcie z
instruktorem. Wa nym celem produkcji owoców metod

IPO jest obni enie kosztów

produkcji oraz integracja osobowa producentów w wyniku cis ej wspó pracy i dzia ania.
Jednym z g ównych cech IPO jest racjonalizacja, która dotyczy szczególnie stosowania
chemicznych rodków ochrony ro lin (wprowadza si pestycydy o niskiej szkodliwo ci dla
rodowiska naturalnego i cz owieka). Stosuj c metod IPO uzyskuje si owoce wolne od
zawarto ci metali ci kich, azotynów i pozosta

ci pestycydów. Zawarto

szkodliwych

substancji podlega badaniu (uzyskanie certyfikatu) i dlatego owoce przeznaczone na rynek
konsumencki s dobrej jako ci i smaczne [Bernacki i Ozimek 1996]. Metoda IPO stosowana
przez sadowników wzbogaca

rodowisko naturalne poprzez introdukcj

owadów przywracaj cych zachwian równowag biologiczn

po ytecznych

rodowiska.

W 2001 roku ponad 1000 sadowników w Polsce zrzeszonych by o w 37 grupach
terenowych i stosowa o metod IPO w sadach jab oniowych na powierzchni ponad 7300 ha,
63% sadowników uzyska o specjalne certyfikaty, a dotyczy o to 100 tys. ton jab ek (13%
ogólnej produkcji jab ek deserowych).
Celem pracy by o poznanie problemów ekonomiczno-organizacyjnych produkcji
metod IPO owoców (jab ek) w po udniowo-zachodniej Polsce.

Metodyka bada
Aby realizowa

cel bada

dokonano inwentaryzacji sadów, celem uzyskania

odpowiedzi o liczebno ci producentów produkuj cych jab ka metod IPO. W 2001 r. na
terenie Polski po udniowo-zachodniej, sadowników produkuj cych owoce metod IPO by o
39, co stanowi o oko o 4% produkcji w kraju. Rejony sadownicze w tej cz ci kraju
zlokalizowane s

w okolicach Wroc awia (Wróblowice, Trzebnica, Ga ) i Kalisza

(Opatówek). Do wszystkich sadowników wys ano ankiet . Ankieta ta zawiera a 48 pyta
dotycz cych organizacji produkcji owoców metod IPO, 28% sadowników zgodzi o si na
udzielenie odpowiedzi zawartych w ankiecie. Ponadto w sposób celowy wybrano
gospodarstwa sadownicze, w którym na specjalnych kwestionariuszach notowano wszelkie
zasz

ci w sadzie zarówno organizacyjne jak i ekonomiczne. Opracowuj c zebrany materia

zastosowano nast puj ce metody badawcze: analizy pionowej i poziomej oraz syntetycznej I0
wg Kopcia [Kope 1983].
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Podj cie si

produkcji owoców metod

IPO jest dobrowolny, a zasady tej metody

przedstawiaj si nast puj co [Niemczyk 1996]:
Produkcj

integrowan nale y wprowadzi od pocz tku za

enia sadu (produkcj IPO

mo na stosowa w ka dym wieku sadu);
W najbli szym otoczeniu sadu powinny znajdowa si zadrzewienia, ywop oty (rozwój
po ytecznych organizmów);
Nasadzenia winny by zdrowe, wolne od chorób wirusowych
Wszystkie zabiegi piel gnacyjne powinny by

przeprowadzane ( yzno

gleb, kondycja

drzew);
Nawo enie mineralne, rodki ochrony ro lin powinny by stosowane z wielk rozwag
(nawo enie N w ilo ci 50-80 kg/ha, ogranicza herbicydy triazinowe);
Czarny ugór mi dzy rz dami uzyskiwa , stosuj c odpowiednie narz dzia uprawowe lub
wyk ada

ció ki z kory, s omy rzepakowej, trocin w ókniny lub czarnej folii;

Nawadnianie sadu w okresie suszy;
Stworzenie warunków umo liwiaj cych dobre zapylanie drzew;
Opryskiwanie li ci i owoców nawozami podstawowymi stosowa wy cznie w przypadku
wyst powania braku sk adników pokarmowych;
Nie wolno stosowa

regulatorów wzrostu, do przechowywania owoców, przyspieszenia

terminu zbioru oraz kszta tu i barwy owoców;
Zwalczanie szkodników tylko insektycydami selektywnymi (progi zagro enia, metody
mechaniczno-biologiczne zwalczania szkodników).

Wyniki bada

Powierzchnia sadów obj ta badaniami wynosi a w 2001 r. 97,1 ha (tab. 1). Sad
jab oniowy stanowi oko o 75%, grusze zajmowa y rednio 2,5%, wi nie 11,8%, brzoskwinie
4,8%, liwy 5,5% oraz krzewy jagodowe 0,5%. rednia powierzchnia sadu wynosi a 8,8 ha, a
rozpi to

tej cechy waha a si od 2,5 do 20,5 ha. Metod IPO w produkcji owoców

stosowano na jab oniach w 100%, na gruszach w trzech sadach, na drzewach pestkowych 6
sadowników.
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Tabela 1. Struktura nasadze drzew owocowych
Table 1. Structure of fruit trees plantings
Nr
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
R-m
Total

Pow.
ha
Area
ha
6,5
20,5
7,5
6
15,5
4,1
2,5
8,0
5,0
3,5
18,0

jab onie
apple-trees
ha
%
4,5
69,2
15,0 73,2
5,5
73,3
2,0
33,3
15,0 96,7
1,2
29,3
2,5 100,0
8,0 100,0
4,5
90,0
3,5 100,0
11,0 61,1

97,1

72,7

74,9

grusze
pear-trees
ha
%
2,0
9,8

0,2

0,2

2,4

1,3

w tym: of which:
wi nie
brzoskwinie
cherry-trees
peach-trees
ha
%
ha
%
0,5
7,7
1,0
15,4
3,5
17,0
1,5
20,0
2,0
33,2
1,0
16,7
0,3
2,0
1,2
29,3
1,2
29,3

4,0

2,5

4,00

22,2

11,5

11,8

4,7

4,8

liwy
plumb-trees
ha
%
0,5
7,7

1,0

16,7

0,5

12,1

0,3

6,0

3,00

16,7

5,3

5,5

pozosta e
other
ha
%

0,5

6,7

0,5

0,5

ród o: Badania w asne (Golinowska 2002)
Source: Author’s research (Golinowska 2002)

Ankietowani sadownicy uprawiali od 4 do 18 odmian jab oni. Odmian uprawian we
wszystkich sadach by a Szampion, 10 sadowników uprawia o Jonagold, 9 sadowników
Idared, Gloster uprawia o 7 sadowników. Melaroze, Gal i Goldena uprawia o 6 sadowników.
Odmiana Elster uprawiana by a przez 5 sadowników. Ma ym nasadzeniem przez badanych
sadowników charakteryzowa y si odmiany Empir, Cortland, Eliza, Lobo, Geneva, Early,
Piros, Pinova, Fiesta, Rubir, Melba, Jonatan.
Sadownicy uzyskiwali plony owoców bardzo zró nicowane.

rednio z 1 ha sadu

jab oniowego uzyskiwano w 1998 r. 204 dt, a w 2000 r. redni plon wzrós o 31 dt w
porównaniu do pierwszego roku analizy. Rozpi to

plonu owoców jab oni w ka dym roku

by a du a (tab. 2). Na plon owoców wp yw mia o wiele czynników, jednym z nich jest obsada
drzew na 1 ha. Odmiana Szampion by a uprawiana przez wszystkich sadowników. rednio na
1 ha obsada drzew wynosi a 1815, a rozst p wynosi od 1200 do 3000. W odmianie Jonagold
rednio na 1 ha nasadzonych by o 1910 drzew. Powy ej 2000 drzew na 1 ha
charakteryzowa y si odmiany Golden, Delicius, Pinowa, Eliza, Empir.
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Tabela 2. Plony drzew owocowych z 1 ha w dt
Table 2. Yields of tree fruit per 1ha in dt

−

x

204

80

80

180
130

98

200

200

200

135

200

200
40

40

120
170

115

200

200

193

165

235

20

110
55

liwki - plums

180
300
250
600
360
250
90
200
130
108
120

brzoskwinie peaches

130

wi nie - cherries

180

gruszki - pears

jab ka - apples

200

120
50

liwki - plums

182
200
250
400
270
240
100
180
170
82
130

2000
brzoskwinie peaches

70

wi nie - cherries

200

gruszki - pears

jab ka - apples

wi nie - cherries
40
40

liwki - plums

91
150
250
250
330
200
500
170
150
69
84

1999
brzoskwinie peaches

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

jab ka - apples

Nr
No

gruszki - pears

1998

210

130

200
100

210
180

100

200

200

60

139

170

177

ród o: Badania w asne (Golinowska 2002)
Source: Author’s research (Golinowska 2002)

Wyposa enie gospodarstw sadowniczych w elementy infrastruktury potrzebnej do
prawid owej produkcji owoców i przechowywania takich jak przechowalnie i opryskiwacze
mo na uzna za bardzo dobre. Przechowalnie posiada o 91% ankietowanych sadowników.
Sprz t do ochrony ro lin w 82% posiada atest.

Charakterystyka sadowników
Analizowani sadownicy prowadz dzia alno
lat, 54,5% gospodarstw sad za

sadownicz od kilku do kilkudziesi ciu

o w latach 70., 36,3% w latach 80., a pozosta e 9,2% w

ostatnim dziesi cioleciu dwudziestego wieku. Wykszta cenie w

cicieli sadu przedstawia o

si nast puj co:
wy sze

- 45,5%,

niepe ne wy sze
rednie techniczne

- 9,0%,
- 45,5%.

Badanych sadowników mo na uzna za bardzo dobrze przygotowanych do zawodu. Swoje
kwalifikacje podnosz

przez uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych

organizowanych przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Wszyscy ankietowani
uczestniczyli w kursach, których tematem by a metoda IPO. Na pytanie dotycz ce jak pras
specjalistyczn czytaj , odpowiadali, e Sad Nowoczesny, Owoce Warzywa i Kwiaty oraz
Has o Ogrodnicze, nieliczni wskazywali na materia y konferencyjne ze zjazdów sadowników,
wydawnictwa ISiK, internetu, ksi ki specjalistyczne oraz kasety video.
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rednia wieku

sadowników wynosi a 45 lat, najm odszy 30, a najstarszy 58 lat. Do grypy producenckiej
nale

o tylko czterech sadowników, co stanowi 36,4% badanej populacji. Na pytanie, co

sk oni o ich do przynale no ci do grupy producenckiej odpowiadali, e w przypadku jednego
z nich to wspólne zakupienie linii do sortowania owoców, drugi, e rodki ochrony ro lin
przy wspólnym zakupie s ta sze. Trzeci stwierdzi , e mia du e oczekiwania, a korzy ci
adnych, gdy

brak by o rozporz dze

dotycz cych grup producenckich. Istniej ce

rozporz dzenia wed ug opinii sadowników by y zawi e i ma o czytelne.

Rozwój metody IPO
Produkcja owoców metod
stosowaniu

nowych

metod

IPO (integrowana produkcja owoców) polega na

produkcji

zarówno

agrotechnicznych,

biotechnicznych,

genetycznych i biologicznych z uwzgl dnieniem wymogów ekonomicznych ochrony
rodowiska i zdrowia ludzi [Niemczyk 1996, 1999, 2000]. Metoda ta w Polsce pod koniec
dwudziestego wieku bardzo szybko si rozwija a. Pierwsze wzmianki na temat tej metody w
Polsce ukaza y si

w 1991 r., i wówczas 70 sadowników na powierzchni 177 ha

zorganizowanych w trzech o rodkach IPO podj o si produkcji owoców t metod . Pod
koniec XX wieku liczba sadowników produkuj ca t metod owoce wzros a do oko o 1000,
powierzchnia sadów wynios a ponad 7500 ha (tab. 3).
Tabela 3. Rozwój integrowanej produkcji owoców w Polsce
Table 3. Integrated fruit production development in Poland
Wyszczególnienie
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Specification
46
44
42
40
32
27
7
3
Liczba o rodków
Number centers
850
780
750
751
570
430
117
70
Liczba sadowników
Number fruit farmings
70
70
70
72
65
55
31
18
Liczba instruktorów
Number of frainers
470 2000 3000 5257 5000 4968 5500
177
Area sadów (ha)
Orchards area (ha)
Produkcja jab ek metod IPO – Apples production of method IFP
Liczba sadowników
642
530
549
421
289
117
.
.
posiadaj cych certyfikat
Number fruit farmings
Ilo jab ek
potwierdzonych atestem
90
70
70
40
40
7
.
.
(tys. t)
Number of Apples with
certificat (thousands t)
% produkcji krajowej
10,0 11,0
8,9
3,5
3,0
0,4
.
.
Percentage of national
production

1999

2000

2001

36

36

37

1000

1000

1000

7500

7500

7300

653

625

630

100

100

100

13,0

13,0

13,0

ród o: Badania w asne
Source: Author’s research

Szczegó owe badania dotycz ce organizacji produkcji i efektywno ci ekonomicznej
stosowania metody IPO wykonano w gospodarstwie sadowniczym w by ym woj. kaliskim
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(Ko minek). Analizowane gospodarstwa sadownicze oraz ankietowani sadownicy zwalczali
agrofagi, których liczb przedstawiono w tab. 4. W okresie wegetacji w sadzie wykonywano
rednio 15 zabiegów ochronnych z czego 66% to zabiegi przeciwko chorobom, grzybom, 26
przeciwko szkodnikom i pozosta e 8% to chemiczne redukowanie stanu zachwaszczenia (tab.
5).
Tabela 4. Zwalczane agrofagi
Ø

parch jab oni – patogen: grzyb Venturia inaequalis, apple scab

Ø

czniak jab oni – patogen: grzyb Podosphaera leucotricha,

Ø

owocówka jab kóweczka – motyl Cydia pomonella

Ø

prz dziorki: owocowiec Panonychus ulmi; chmielowiec Tetranychus urticae,

Ø

kwieciak jab kowiec – chrz szcz Anthonomus pomorum

Ø

mszyce Aphidodea,

Ø

uko nica szczawiówka – b onkówka Ametastegia globrata,

Ø

owocnica jab kowa – b onkówka Hoplocampa testudinea,

Ø

gorzka plamisto

Ø

chwasty

Ø

zaraza ogniowa – patogen: bakteria Erwinia amylovora (choroba kwarantannowa),

Ø

zwójki, siatkóweczka bukuweczka – motyl – Adoxophyes reticulana, Pademis ribeana

podskórna – choroba fizjologiczna

ród o: Badania w asne
Source: Author’s research
Tabela 5. Liczba zabiegów ochronnych w sadzie
Table 5. Plant protection number in orchard
Rodzaj zabiegu Type measure
Nr gospodarstwa
grzybobójczy
owadobójczy chwastobójczy
Farm number
fungicidal
insecticidal
weedcidal
1
6
12
1
1
3
10
2
1
5
13
3
1
3
12
4
1
5
9
5
1
6
3
6
1
3
11
7
1
3
8
8
1
4
12
9
1
2
9
10
1
2
12
11

Razem
Total
19
14
19
16
15
10
15
12
17
12
15

−

x dla 11 gosp.
−

10

4

1

15

10

2

2

14

x 11 farms
−

x dla gminy
Ko minek
−

x district
Ko minek
ród o: Badania w asne (Golinowska 2002)
Source: Author’s research (Golinowska 2002)
Zró nicowanie krotno ci zabiegów w sadach by o du e i w przypadku chorób
grzybowych rozpi to

krotno ci waha a si od 3 do 12, przy zwalczaniu szkodników od 2 do
7

6. Na tak zró nicowan liczb chemicznych zabiegów wp yw mia y mi dzy innymi takie
czynniki jak: nasilenie wyst powania agrofagów, warunki klimatyczne, skuteczno

zabiegu,

zastosowany rodek ochrony ro lin.
List

rodków ochrony ro lin stosowanych przez sadowników przedstawiono w tab. 6.

Zwalczaj c choroby grzybowe producenci u ywali oko o 30 fungicydów, zwalczaj c
szkodniki 15 insektycydów i trzy herbicydy. Wszystkie rodki ochrony ro lin zalecane by y
do stosowania w metodzie IPO.
Tabela 6. rodki ochrony ro lin stosowane w metodzie IPO
Table 6. Chemicals in plant protection in IFP
Fungicydy - Fungicides
Insektycydy - Insecticides
1. Apollo 500 S.C.
1. Atemi C 76 WG
2. Dimilin 480 SE
2. Bayleton 5 WP
3. Ekos 100 EC
3. Befran 25 SL
4. Insegar 20 WP
4. Carpene 65 WP
5. Magus 200 EC
5. Clarinet 200 S.C.
6. Mospilan 20 EE
6. Champion 50 WP
7. Mitac 200 EC
7. Captan 50 WP
8. Nissorun 10 EC
8. Chorus 75 WP
9. Nomolt 150 EC
9. Delan 700 WG
10. Omite 30 WP
10. Dithane 75 WP
11. Owadofos 540 EC
11. Discus 500 WG
12. Pirimot 50 WG
12. Euperan 50 WP
13. Roztoczol extra
13. Folucur E 50 WP
14. Torque 50 WP
14. Miedzian 50 WG
15. Zolone 350 EC
15. Mythhos 300 S.C.
16. Merpan 50 WP
17. Nimrod 25 EC
18. Punch 400 EC
19. Pomarsol forte 80 WG
20. Rubigan 12 EC
21. Siarkol Extra 80 WP
22. Sylit 65 WP
23. Score 250 EC
24. Sadoplon 75
25. Score 250 EC
26. Systhane MZ
27. Thriam Granul 50 WG
28. Topsin M 70 WP
29. Tiowol 500 S.C.
30. Zato 50 WG
ród o: Badania w asne
Source: Author’s research

Herbicydy - Herbicides
Basta 150 SL
Chwastox Super 450
SL
3. Roundup 360 SL
1.
2.

Zu ycie pestycydów mierzone ilo ci kg substancji czynnej na 1 ha w ochronie sadu
jab onnego w gminie Ko minek w latach 1994-2000 przedstawiono w tab. 7. Z danych
zamieszczonych w tej tabeli zauwa

mo na, e w analizowanych sadach zmala o zu ycie

petstycydów z 18,4 kg do oko o 9 kg na 1 ha. Ankietowani sadownicy wprowadzili metod
IPO w latach 1993-1997, a certyfikat IPO posiada o w 1995 r. 2 gospodarstwa, w 1996 r. 6
gospodarstw, 10 w 1997 r. i 1998 r., a 11 w 1999 r. Propagatorami stosowania metody IPO w
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sadach jab oniowych byli pracownicy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, s

by ochrony

ro lin Stacji Kwarantanny i Ochrony Ro lin (od 1996 r. Pa stwowa Inspekcja Ochrony
Ro lin).
Tabela 7. Nak ady i ekonomiczna efektywno ochrony ro lin
Table 7. The outlays and economic effectiveness of plant protection
Wyszczególnienie
Specification
Zu ycie w kg SBC na 1 ha
Pesticide use in kg a.i. per ha
Krotno zabiegu
Frequency
Koszty rodków ochrony ro lin z /ha
Costs of plant protection in z per ha
Koszty faktyczne ochrony ro lin z
Explicit costs in z per ha
Koszty dobroczynka z /ha
Costs of Phytoseiidae in z per ha
Koszty ochrony integrowanej z /ha
Integrated costs in z per ha
K z
E1 =
c
E

E

=

2

1

⋅ 100
P

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

18,4

15,9

8,1

15,7

9,4

10,2

9,8

19

16

10

21

18

15

14

1215

1047

927

1432

1320

1584

1620

1641

1579

1502

2225

2098

2834

2930

-

-

42

-

52

50

-

1641

1579

1544

2225

2150

2884

2930

30,4

21,9

15,4

24,7

17,9

22,2

22,5

20,3

8,3

10,6

8,2

6,4

7,6

11,3

ród o: Badania w asne (Golinowska i Witaszak 2000; Golinowska 2001)
Source: Author’s research (Golinowska i Witaszak 2000; Golinowska 2001)

W ankiecie postawiono sadownikom pytanie, co spowodowa o, e zacz li stosowa
metod IPO. Motywacje podj cia si produkcji by y ró ne, a najwa niejsza to produkcja
owoców o wysokiej jako ci, tak stwierdzali wszyscy badani (tab. 8), 36% wskazywa o na
dba

o

rodowisko naturalne, nast pnie kilku sadowników oczekiwa o,

sprawniejszy mo e atwiejszy obrót owocami, cz
ch ci

e b dzie

sadowników motywowa o równie

poszerzenia wiadomo ci, niektórzy oczekiwali wy szej efektywno ci produkcji

owoców.
Tabela 8. Motywacje wprowadzenia metody IPO
Table 8. Reasons of introducing IFP method
Lp.
No

Wyszczególnienie
Specification
1
2
3
4
5
6
7
8

Liczba
odpowiedzi
Number
responses

%

11
4
4
1
4
2
2
2

100
36
36
9
36
18
18
18

Produkcja wysokiej jako ci owoców – Fruits growing
Dba

o rodowisko naturalne – Care of natural environement

Sprawniejszy obrót owoców – Efficiency of trade turnover of fruits
Wspó praca z sadownikami – Cooperation with fruit-farmers
Poszerzenie wiadomo ci (nauka) – Extension of knowledge
Ciekawo – Curiosity
Wy sza efektywno produkcji – Higher economic effectiveness
wiadomo ekologiczna – Ecological awareness

ród o: Badania w asne (Golinowska i Witaszak 2000; Golinowska 2001)
Source: Author’s research (Golinowska i Witaszak 2000; Golinowska 2001)

Podstawowe zasady i organizacja produkcji metod IPO
Cech charakterystyczn IPO jest to, e prowadzona jest pod nadzorem i w sposób
zorganizowany. Najs abiej zorganizowanym ogniwem metody IPO jest handel ⇔ sadownik.
9

Spo ród ankietowanych sadowników 7 przynale y do Regionalnego O rodka IPO, co
stanowi 64% badanej zbiorowo ci. W woj. dolno

skim dzia aj O rodki IPO w Lutyni i

Wierzchowicach, a w by ym kaliskim w Opatówku. Zrzeszonych sadowników w takim
rodku by o od 5 do 25. Sadownicy bardzo wysoko oceniali instruktorów Regionalnych
rodków IPO. Dzia alno

grupy IPO polega a na wspólnym zakupie rodków ochrony

ro lin, entomofagów, pu apek na szkodniki, materia y reklamowe, uczestnictwo w
szkoleniach, pokazach, wycieczkach krajowych i zagranicznych, spotkaniach towarzyskich i
odwiedzinach s siedzkich.
Badani sadownicy pozytywnie odnosili si

do form dzia alno ci grup IPO.

Najwi kszym problemem jaki badani sadownicy maj nierozwi zany to sprzeda owoców.
Odbiorcami owoców produkowanych metod IPO s du e sklepy, hurtownicy, indywidualni
odbiorcy. Na pytanie w jaki sposób reklamuj swoje owoce odpowiedzi zosta y zawarte w
tab. 10. Spo ród 11 sadowników nie reklamuje swoich towarów dwóch. Najcz ciej owoce
produkowane metod

IPO reklamowane s

poprzez ulotki, rozmowy z konsumentami,

naklejki o metodzie IPO oraz degustacj owoców.
Opinia sadowników dotycz ca konsumentów jab ek na temat metod IPO by a niezbyt
pochlebna, gdy 72% sadowników stwierdzi a, e konsumenci nic nie wiedzieli o produkcji
jab ek metod IPO. Prawie wszyscy sadownicy stwierdzili, e konsumenta nie interesuje
jako

owoców, ale ich cena.
Badani sadownicy usprawnienie rynku owoców jab ek produkowanych metod IPO

widz w u wiadomieniu konsumenta ograniczeniu importu jab ek, odpowiedniej polityce
cenowej na jab ka (relacja pomi dzy cenami jab ek przemys owych i konsumpcyjnych),
powstaniu Gie d Towarowych i Grup Producenckich, promocji polskich jab ek.

Efektywno

metody IPO

Efektywno

mo na mierzy ró nymi miernikami. W tabeli 2 zobrazowano uzyskane

plony, jest to miara produktywno ci. W gospodarstwie sadowniczym, w którym od 1994 r.
przeprowadzono badania, okre lono dochód rolniczy netto z 1 ha. W ostatnim roku analizy
dochód ten wynosi 17600 z [Golinowska 2000, 2001, 2002]. Ankietowanym sadownikom
zadano pytania dotycz ce uzyskiwanych dochodów, 72,7% sadowników stwierdzi o,
uzyskiwane dochody pozwalaj na godne ycie, a 27,3% stwierdzi o,

e dochody maj

niezadowalaj ce. Niezadowoleni sadownicy gotowi byli na zmian profilu produkcji.
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e

Efektywno

ekonomiczna chemicznej ochrony ro lin w sadzie, w którym od 1994 r.

wprowadzono metod IPO, mierzona za pomoc orientacyjnego wska nika op acalno ci E1
ulega a poprawie. Systematycznie mala a ilo

dt jab ek pokrywaj ca koszty integrowanej

ochrony sadu (tab. 7). Biologiczne zwalczano prz dziorki za pomoc
gruszowego. Na ochron sadu nale

dobroczynka

o przeznaczy od 6,4 do 20,3% plonu. W opinii

badanych sadowników stosuj c metod IPO produkcji owoców uzyskuje si 70% owoców o
wysokiej jako ci (wybór I i extra).
Tabela 9. Sposoby reklamowania owoców produkowanych metod IPO przez sadowników
Table 9. Ways of advertising fruits cultived with IFO method
Liczba
odpowiedzi

Wyszczególnienie
Specification

Number
responses

Naklejki na jab ka i skrzynki, loga metody IPO – Lables on fruit boxes, logos d IPO
Ulotki reklamuj ce metod IPO – Advertising leaflets
Artyku y na temat metody IPO – Articles about IPO
Gazety promocyjne wydawane przez sie sklepów – Advertising in newspapers
published by marketnets
Wystawiany certyfikat – Certificat
Wystawy jab ek wraz z degustacj – Apple – shows with tasting
Przekonywanie w rozmowach – Convincing durring conversations
Tablice informacyjne przy sadzie – Information boards
Brak reklamy – No advertisement

%
populacji

4
6
1

36,4
54,5
9,0

2
1
4
5
1
2

18,2
9,0
36,4
45,5
9,0
18,2

ród o: Badania w asne (Golinowska 2002)
Source: Author’s research (Golinowska 2002)

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania w gospodarstwach sadowniczych produkuj cym owoce
metod IPO pozwoli y na wyci gni cie nast puj cych wniosków:
Stosowane w ochronie sadów i produkcji metody IPO w po udniowo-zachodniej Polsce uzna
nale y za produkcj odpowiednio zorganizowan , prowadzon pod nadzorem, a wiadczy o
tym:
zadowalaj ce przygotowanie kwalifikacyjne sadowników do produkcji owoców metod IPO,
oraz pog bianie wiedzy,
przestrzeganie zasad metody IPO (stosowanie w ochronie selektywnych rodków);
Wprowadzenie metody IPO do produkcji owoców spowodowa o zmniejszenie zu ycia
pestycydów w sadzie o ok. 50%, oraz krotno ci zabiegów w sadzie gminy Ko minek;
Uzyskiwany dochód z sadu by zadowalaj cy dla 73% sadowników;
Dopracowania wymaga ostatnie ogniwo organizacyjne produkcji owoców metod IPO –
rynek owoców.
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Economic and organisational problems of plant protection in orchards with integrated
fruit production

ECONOMIC AND ORGANISATIONAL PROBLEMS OF PLANT PROTECTION IN
ORCHARDS WITH INTEGRATED FRUIT PRODUCTION

Summary
The Integrated Fruit Production (IPO) in the orchards of the southwestern Poland was
introduced in 1994. The number of fruit-growers obtaining certificates of apple production by
the IPO method was systematically growing. The method is consumer- and environmentfriendly.
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The research has shown that introducing this system of fruit production brought about a
decrease in the pesticide (especially insecticide) usage by 50% as well as a decrease in the
frequency of chemical treatments by half. All the fruit-growers running the integrated fruit
production were volunteers and received instruction on courses organized by the Institute of
Fruit and Flower Production in Skierniewice. The fruit produced by means of the IFP method
are more difficult to sell, while their sales depend to a large extent on the fruit-growers’
invention and marketing skills.

Key words: integrated fruit production, apples, orchards, plant protection

Adres:
dr in . Maria Golinowska
Pracownia Ekonomiki Ochrony Ro lin i rodowiska Rolniczego, AR we Wroc awiu
ul. Sk odowskiej-Curie 42, 50-367 Wroc aw, tel. 320 50 225
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FOODSTUFFS LABELLING AS AN INSTRUMENT OF MARKETING AND
FOOD SAFETY ASSURANCE
Anna Jasiulewicz
Key words: labelling, food safety, consumer, marketing quality, brand
Abstract: Consumers research held in the year 2001 allowed for determination of the
foodstuffs labelling importance as an instrument of marketing and food safety
assurance. The role of labelling in consumers purchase decisions and the degree of
knowledge of marks placed on the packaging among the consumers were estimated. It
was found that label is an important element of packaging in consumers opinion and
influences their purchase decisions, and also that the knowledge of informative marks is
not sufficient.

INTRODUCTION
Foodstuffs markets in high developed countries are characterized by the
permanent surplus of supply over demand. The food enterprises compete on the market
by offering the new products with certain parameters and food attributes. One of the
ways of informing about such products and one of the methods of consumer acquiring is
a direct information about the foodstuff. It may appear as a labelling or a trademark on a
label or a package. Therefore labelling is acquiring more and more importance as a
promotion instrument. With its aid producer or their commercial agent try to distinguish
their product among the others in the consumer eyes. The producer should be conscious
of the fact that success on the market may be achieved by the expedient of assuring the
proper product quality and also informing the consumer about it.
The foodstuffs labelling becomes the important tool of achieving the satisfaction
coming from goods purchasing that are compatible with the consumer needs and
expectations. The labelling also becomes a guarantee of health hazards avoiding that
may be the result of inappropriate food consumption (i.e. allergens or dangers connected
with BSE and dioxins) and using the biological progress during the foodstuffs
production (i.e. hormones, grower substances, GMO products) which effects have not
been sufficiently examined yet.
Such elements as nutrition information, quality and safety marks, ecological
marks, geographical indications, information about medals and honourable mentions
received either in the international and national fairs or in the prestigious competitions,

promotions and packaging graphics are the important marketing elements appearing on
the packaging that increase the product attractiveness and have influence on its good
brand in a remarkable degree.
The role of those issues is strengthened by the integration process with the
European Union where food health safety becomes the priority of common agricultural
and food policy.

AIM AND SCOPE OF STUDIES

The main aim of this research was to determine the foodstuffs labelling
importance as an instrument of marketing and food safety assurance. Within the scope
of the above general aim the following detailed aims were distinguished:
1. Estimation of foodstuffs labelling (and its detailed elements) in consumers
purchase decisions and also the feeling of satisfaction and safety achieved in
this way. Thus, the degree of nutritional needs satisfaction and food safety are
considered in the sphere of demand molding.
2. Evaluation of consumers knowledge in the scope of food labelling regulations
and specific symbols and information placed on the foodstuffs packaging and
also estimation of state and institutional help in increasing of consumers
consciousness in that range.

METHODOLOGY AND ORGANIZATION OF RESEARCH

The main source material comes from the researches that were held with the aid
of the diagnostic poll method consisting of three techniques: interview inquiry-sheet,
direct observation and source materials analysis. The main research method was the
interview inquiry-sheet which was held among 400 consumers in the year 2001. The
research was carried out in selected rural areas, small and medium towns and urban
agglomerations

in

Mazowieckie,

Podlaskie,

Dolno

skie,

Lubelskie

and

Zachodniopomorskie provinces. The random selection method according to such
features as financial situation and place of residence was used in the basic research.
The following research methods were applied in the material analysis:
-

descriptive method,

-

table analysis method,

-

data graphic presentation method,

-

research material processing methods: analysis and synthesis,

-

statistic methods.

RESULTS
The role of individual premises during purchasing decisions taking
According to empirical material analysis it appears that respondents in their
purchasing decisions are guided mainly by first purchase experience (the average 4,3 in
5-degree scale), information placed on label (3,57), and they also pay attention to
product quality and information acquired from members of their family and friends
(average 3,58). The least significance has the information from the media (i.e.
advertisement) (average 2,57).
The influence of social and demographic profile for some of premises which are
important in consumers purchasing decisions is diverse. In some cases the influence is
surprisingly meaningful. Therefore the correlation coefficient was calculated that is
direct connection strength measure between two features1[Sobczyk 2000].

The following factors were accepted / assumed in the correlation calculation:
X1 - product price, cena produktu,
X2 – product brand, marka produktu,
X3 - labelling, informacja na etykiecie,
X4 – product origin, pochodzenie produktu,
X5 – product high quality, wysoka jako

produktu,

Y1 – respondent age, wiek respondentów,
Y2 – place of residence, miejsce zamieszkania,
Y3 – financial situation, sytuacja finansowa,
Y4 – education, wykszta cenie.

1

The formula for Pearson linear correlation coefficient is calculated by covariation standardization:
cov ( x, y ) , where
rxy = ryx =
s ( x )s( y )
rxy - Pearson linear correlation coefficient,
cov (x,y) - covariation,
s(x) i s(y) – adequate variations standard deviation.

Table 1. Correlative connections between basis indexes
Tabela 1. Zale no ci korelacyjne mi dzy wska nikami bazowymi
X1

X2

X3

X4

X5

Y1

0,1734

0,7765

-0,0080

0,1010

-0,1737

Y2

-0,2449

-0,1581

0,1706

-0,7761

0,3076

Y3

-0,8726

-0,1768

0,0363

-0,2015

0,8070

Y4

-0,1442

0,0253

0,7244

-0,1971

0,2380

[Source: own researches, ród o: obliczenia w asne]

The importance of the product price was highly correlated with respondents
financial situation. Correlation index amounted to –0,87, so it seems that the worse the
financial situation is, the bigger significance the product price has. There was also a
very high connection between the product brand and respondents age (0,77 – the older
respondents the bigger brand importance), between labelling and education (0,72 – the
better-educated consumers the bigger label significance), between product origin and
place of residence (-0,77 – the bigger town the bigger origin importance) an also
between high product quality and financial situation (0,8 – the better financial situation
the bigger high quality significance).
For better situation presentation the rank index was used in order to analyse
more deeply the connection between the label importance during making purchasing
decisions and the respondents education. The degree of label significance in dependence
on respondents education is presented in Diagram 1 .
primary
podstawowe

0,386

professional
zawodowe

0,483

secondary
rednie

0,785

superior
wy sze

0,863

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Diagram 1. Estimation of label importance in dependence of respondent’s education (by ranks index value) [Source:
own researches]
Wykres 1. Ocena znaczenia etykiety w zale no ci od wykszta cenia respondentów (wed ug warto ci wska nika rang)
ród o: badania w asne]

As it is shown in Diagram 1 the significance of labelling decreases in case of low
education. The primary educated respondents pay little attention to information on the
packaging (0,38) while for the better-educated consumers the labelling importance is
very high (0,86).
A lot of respondents declared that product origin is a very important product
assessment criterion. 59,9% of respondents buy mainly Polish origin foodstuffs. So we
can safely say that ethnocentrism phenomenon is very common among Polish
consumers. The ethnocentric attitudes in market and consumption sphere are
demonstrated by consequent and

conscious national products preferring

with

opposition to foreign products. An ethnocentric consumer actively searches for
information on the label that allows him to distinguish whether the product was
produced in their country or if it was imported [Karcz 1999].

Brand importance in consumers purchasing decisions
The analysis results show that consumers group that are loyal with reference to a
meat products producer is surprisingly large. Relative loyalty that reaches the level of
44% is considerably bigger than total loyalty that amounts to 8%. Total loyalty means
purchasing of always the same brand products. Relative loyalty means choosing of
mostly the same brand.
Loyalty distribution in dependence on consumers demographic and social profile
is very interesting. The attention should be paid to harmonic loyalty distribution in
dependence on the respondents age: the lower level total and relative attachment to one
brand is in the youngest age group (20-29 years old) and it amounts adequately to 3%
and 15,7%. So the older age group the bigger loyalty: in the oldest age group (over 60
years old) it amounts adequately to 9,1% and 61%.
The situation is alike in case of loyalty distribution in dependence on place of residence:
it is biggest in the rural areas (total loyalty –26,3%, relative - 61%) and smallest among
the consumers living in cities (over 200 thousand inhabitants) – 46,2% of respondents
purchase different brands meat products.

The importance of particular information placed on the foodstuffs packaging
D browska [2000] proves that merely 29% of Poles read nearly all the
information on the label while 50% only browse through it.

Generally consumers pay attention to the information they are interested in. The
researches showed that demand for information is diverse depending on its kind. First of
all the foodstuffs purchasers read the information about minimum durability date or
expiration date.
The consumers social and demographic profile influence on the opinion about
the significance of some information is very big in some cases. Therefore, Pearson
direct correlation coefficient was calculated between the particular demographic and
social features and the importance of particular information.
The following factors were accepted / assumed in the correlation calculation:
X1 - product brand, marka produktu,
X2 – product origin information, informacja o pochodzeniu produktu,
X3 – nutritional information, informacja ywieniowa
X4 – quality marks, znaki jako ci
X5 – information about product reward, informacje o wyró nieniu produktu
X5 – product high quality, wysoka jako

produktu,

Y1 – respondent age, wiek respondentów,
Y2 – place of residence, miejsce zamieszkania,
Y3 – financial situation, sytuacja finansowa,
Y4 – education, wykszta cenie.
Table 2. Correlative connections between basis indexes
Tabela 2. Zale no ci korelacyjne mi dzy wska nikami bazowymi
X1

X2

X3

X4

X5

Y1

0,7843

0,0692

-0,0493

-0,0527

-0,1072

Y2

-0,1759

-0,7876

0,1963

0,1989

0,2370

Y3

-0,1609

-0,2184

0,0582

0,1007

0,1226

Y4

0,0153

-0,1932

0,7768

0,7947

0,8080

[Source: own researches, ród o: obliczenia w asne,]

The respondents age is very high correlated with product brand. Correlation index
amounted to 0,78, so it appears that the older respondents are the more significance the
brand has. There was also a very high connection between information about product
origin and place of residence (-0,78 – the bigger town the smaller importance of
residence place), between nutritional information (0,77), quality marks (0,79),

information about product reward (0,8) and the respondents education – the better
educated consumers the bigger significance of this information (Table 2).
Moreover, a lot of respondents consider that producers should place the nutritional
information (76%) and quality marks (74%) on the label of foodstuffs.
It should be taken into consideration that the kind of product varies the consumers
opinions on information importance. Its role is the most significant in case of dairy
products (average 4,55 in 5-degree scale), fish product (4,51) and meat products (4,46)
and the least significant in case of non-alcoholic and alcoholic beverages (3,77), herbs
and spices (3,78). Without any doubt it is connected with different durability date of
particular products categories (among other things). The importance of label increases
in case of short durability foodstuffs, thus when negative consequences risqué grows.
Furthermore, the assessment of statements concerning the foodstuffs labelling
looks as follows: 87,8% of respondents agree with the statement that labelling is
producer’s formal and legislative obligation in relation to consumer (the highest grade
average in 5-degree scale was 4,52). Considerable part of respondents (84,8%) state that
labelling is the product promoting instrument and 72,7% of consumers notice labelling
educational role in the scope of rational diet. The fewest people believe (62%) that
labelling is an instrument of food safety assurance. Such opinion is probably connected
with the fact that in some cases label is not reliable. It is confirmed by annual controls
made by PIH. Nearly 41% of respondents admitted that they were misled by
information given on the packaging.

Consumers knowledge evaluation in the scope of labelling regulations and specific
symbols and information
In order to estimate the knowledge of Polish labelling law the respondents were
questioned about existing regulations in this scope and they were asked to indicate
which law acts and obligatory information should be placed on the packaging.
The analysis results show poor labeling law knowledge among consumers. Only
63% of respondents believe that labelling regulations exist in Polish law and 12% are
capable of indicating obligatory or partly obligatory information. The law ignorance in
the light of obtained results shows that there is still much to do in the field of consumers
education and protection. It is of great importance in connection with the approaching
term of membership in the European Union. In the EU countries consumer protection is

based on information transparency and it creates conditions for free choice and decision.
The research results confirmed that consumers education need is very big in Poland.
Average 39% of respondents declared symbol and information knowledge and
9% knew neither of them. The most known symbols were “Q mark” (77,5% of
respondents), “PN mark” (44%) and “ISO 9000 certification” (42%). Very few
respondents recognized the meaning of information “irradiated product” (20%) and
“minimum durability date” (20,5%).
It should be emphasized that consumers do not know the information connected
with health safety. Different authors confirm this observation. E.g. in Mistewicz [1996]
opinion Polish consumers are still not able to explain information and symbols placed
on products that are available on our market. Among the others they do not understand
the information “irradiated product” - such food is obligatory labelled because the
vitamins (particularly A, B, E, K) are destroyed. Such consumers are not able to make
fully aware choice. Mistewicz [1996] claims that foreign symbols and information
placed on the imported products are not commonly known both by the consumers and
by the sellers. Some of the information is meant to mislead the consumer and it is
placed by producers who want, in this way, to encourage people to buy their goods.
Many times it may be dubious if using those symbols and information is legitimate
[Borys, Koby ko, Rogal 1997]. In that situation useful information often disappear. The
symbols that mean a lot in UE but a little in Poland appear on our market very often
[Mistewicz 1996]. It is significant that respondents represent very poor knowledge of
“minimum durability date” qualification. 33,5% of respondents mixed it up with
expiration date and they considered that after that date the product is not usable to eat.
A bit better the situation looks in scope of consumers knowledge of contests and
honourable mentions concerning the products high quality. The research revealed that
the most popular and best-known contests are: “Teraz Polska” (91% of respondents
heard about this contest) and honourable mention “Medal Polagra” awarded during
Internation Polagra Markets in Pozna (73,7% of respondents). Significantly lower is
the logo “Dobra Polska

ywno ” identification awarded by Ministry of Agriculture

(46,7%). The reason for that may be the short contest history (three years). Such result
proves that the contest should be much more popularised, especially as it promotes the
foodstuffs

that meet very high quality demands, often even higher than the EU

demands and it is produced only from Polish materials.

Information about quality honourable mentions more and more often appear on
the foodstuffs packaging. The research showed that 80,5% of respondents have seen
such information on the label. Moreover, consumers consider that producers should
participate in such contests and should inform the consumers about products high
quality on the packaging (93,8% of respondents).

CONCLUSIONS

Empiric material analysis allows to formulate the following conclusions:
1. Polish society is characterized by low consciousness in scope of labelling law
knowledge. Regulations existing in Poland that are included in Regulation on
foodstuffs labelling and they obligate producers to place particular information
on the label in order for consumers health and rights protection. Not only is
product composition or expiration date important, but also the information about
product irradiation, MAP packing, genetic modification or the possibility of
allergy causing, because such notes inform about the possible product impact on
health. On the other hand consumers often do not believe that labelling is an
instrument of food safety assurance and that it is confirmed by annual controls
made by PIH. So as the labelling could be such an instrument more restrictive
fines should be imposed on the dishonest producers.
2. Skilfully used label may become a very important instrument in enterprises
marketing strategy. Label is an important element of packaging in consumers
opinion. So it may be considered that packaging informational

function

influences their purchase decisions. The information influence on purchase
decisions grows with their education.
3. The labelling importance varies from consumer to consumer depending on the
kind of information. The most essential is expiration date and the product
ingredients. It should be taken into consideration that the kind of product also
varies the opinions on information importance. The importance rises in case of
short durability foodstuffs (i.e. meat and dairy products), thus when negative
consequences risqué increases.
4. There is a very high connection between the nutritional information, quality
marks, information about product reward importance and the respondents

education – the higher education the more significant the importance of these
elements is in consumers opinion.
5. The meaning knowledge of symbols and information on product quality and
safety is low in comparison with demand for such information. It is probably
caused by luck of consumers education and popularisation of information that
could be very important source of information, helpful in purchase decisions.
6. Brand using in product identification process has a very big importance because
demand on products label with brand is big, in assumption that brand products
realize the consumers needs and they provide them a lot of profits. Total and
relative consumers brand loyalty is surprisingly high. Moreover, one of the
significant elements in purchase decisions is foodstuffs Polish origin.
Ethnocentric attitudes are shared mainly by older people and consumers living in
rural areas and small towns.

To recap, it may be considered that information big importance in purchase decision
process as an marketing instrument should become a matter of interest among the
producers. New attractive and functional packaging using and also quality information
placing on the label is advisable to strengthen products competitiveness. Moreover, the
information placed by producers should be legal and legible to assure the consumer
about food safety and quality guarantee.

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW SPO YWCZYCH JAKO INSTRUMENT
MARKETINGU I ZAPEWNIENIA BEZPIECZE STWA YWNO CIOWEGO

Streszczenie: Badania konsumenckie przeprowadzone w 2001 roku pozwoli y na
okre lenie znaczenia znakowania produktów spo ywczych jako instrumentu marketingu
i zapewnienia bezpiecze stwa

ywno ciowego. Oceniono rol

etykietowania w

decyzjach nabywczych konsumentów oraz stopie znajomo ci oznacze umieszczonych
na opakowaniach produktów spo ywczych w ród konsumentów. Stwierdzono,

e

etykieta jest wa nym elementem opakowania w opinii znacznej cz ci badanych i
wp ywa na ich decyzje nabywcze, a tak e, e znajomo
niewystarczaj ca.

znaków informacyjnych jest

owa kluczowe: znakowanie, bezpiecze stwo ywno ciowe, konsument, marketing,
jako , marka
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Integracja polskiego rolnictwa z UE w opinii rolników indywidualnych województwa
ma opolskiego
Barbara Kachel

Synopsis.
Opracowanie przedstawia aktualn
zwi zanych z integracj

ocen

stanu wiedzy rolników na temat problemów

polskiego rolnictwa z Uni

Europejsk

w oparciu o badania

ankietowe. Omówiono równie stosunki ekonomiczne w badanych gospodarstwach oraz
opinie rolników na temat korzy ci, zagro

i obaw wynikaj cych z przysz ej akcesji oraz z

koniecznych dostosowa do wymogów UE. Nastroje w ród rolników s pesymistyczne, czuj
si oni niedoinformowani o problemach integracji i generalnie s jej przeciwni.

owa kluczowe: integracja rolnictwa, wspólna polityka rolna, korzy ci i zagro enia

Wst p
Proces przygotowa do integracji Polski z Uni Europejsk rozpocz si na pocz tku
lat 90–tych i obecnie znajduje si w ko cowej fazie, bior c pod uwag prognozy zwi zane z
rych ym zjednoczeniem ze strukturami europejskimi. Negocjacje, które odbywaj si w 29
obszarach s w wi kszo ci zamkni te oprócz mi dzy innymi rolnictwa, polityki regionalnej
oraz bud etu i finansów. Sektor rolnictwa stwarza najwi cej trudno ci w negocjacjach,
bowiem a 40% wszystkich dostosowa prawnych, czyli wprowadzenia ustawodawstwa UE
tzw. acquis communitaire przypada w

nie na ten dzia . Wed ug Plewy [2001]Polska jest

zdeterminowana wprowadzi rozwi zania wynikaj ce ze Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
UE pomimo znanych ogranicze

tej polityki. Wed ug negocjatorów nasz kraj nie mo e

akceptowa próby narzucenia polskim rolnikom jedynie nowych obowi zków i ogranicze ,
bez przyznawania identycznych praw, jakie maj rolnicy obecnych pa stw cz onkowskich.
Koncepcja i strategia integracji rolnictwa z UE wymaga starannego przygotowania polskich
producentów rolnych poprzez udost pnianie informacji na temat zasad WPR oraz korzy ci i
kosztów zwi zanych z dostosowaniem si do wymogów i standardów w zakresie produkcji,
przetwórstwa rolno-spo ywczego oraz warunków funkcjonowania na jednolitym rynku
europejskim [Duer 2000 i Kachel 2001].
Wed ug bada

przeprowadzonych przez Wawrzyniaka i Wojtasika [2001] polscy

rolnicy chcieliby zna odpowied na wiele trudnych pyta m.in.:
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jakie kanony WPR, które przysporzy y pa stwom UE najwi cej k opotów i by y przyczyn
najwi kszych kryzysów, b

nadal utrudnia egzystencj polskim rolnikom,

w jaki sposób istniej ce znaczne ró nice kosztów produkcji rolniczej b

niwelowane za

po rednictwem systemu protekcjonizmu i subsydiowania produkcji rolniczej, aby nie
dopu ci do spadku dochodu ludno ci utrzymuj cej si z rolnictwa,
w jakim tempie dokonywa si b dzie przebudowa rolnictwa w sensie zmian struktury
agrarnej,jakiej wysoko ci kontyngenty (kwoty) b

przydzielane producentom rolnym na

podstawowe surowce i towary rolnicze,jaka b dzie wielko , struktura i terminy nap ywu
finansowych rodków przedakcesyjnych UE.

Przedmiot, metoda i zakres terytorialny bada
Badania przeprowadzono w marcu 2002 r. w powiecie proszowickim województwa
ma opolskiego. Przedmiotem bada by o celowo wybranych 45 gospodarstw rolnych o ró nej
strukturze agrarnej od 4,9 do 27 ha. Najwi ksz grup (46%) stanowi y gospodarstwa o pow.
od 1 do 5 ha, ( rednia dla pow. proszowickiego - 4,5 ha). Gospodarstwa o pow. 5-10 ha
stanowi y 44%, 8% to 10-15, a najwi ksze obszarowo gosp. powy ej 15 ha - 2%.
Zdecydowan

wi kszo

respondentów (80%) – w

cicieli gospodarstw stanowili

czy ni. redni wiek ponad po owy ankietowanych (57%) waha si w przedziale od 41 do
50 lat. Rolnicy m odsi wiekiem od 26 do 40 lat stanowili 24%, a starsi powy ej 51 lat - 19%.
Oko o 67% rolników deklarowa o wykszta cenie zawodowe rolnicze, zaledwie 1%
respondentów legitymowa o si wykszta ceniem wy szym rolniczym. Pozostali, to na ogó
rolnicy z wykszta ceniem podstawowym lub innym nierolniczym.
Podstaw bada

stanowi kwestionariusz ankiety, który wzmocniono innymi technikami

badawczymi, jak rozmowy kierowane, dyskusje i wywiady rodowiskowe.
Wyniki bada

przedstawiono w formie tabelaryczno-opisowej i graficznej w postaci

wykresów oraz rycin.

Charakterystyka badanego regionu
Powiat proszowicki po

ony jest w województwie ma opolskim w kierunku

pó nocno–wschodnim od aglomeracji krakowskiej w dolnym dorzeczu rzeki Szreniawy,
wzd

której rozci gaj si najbardziej yzne gleby w kraju. S to g ównie czarnoziemy na

pod

u lessowym I i II klasy bonitacyjnej oraz mady nale ce do I – III klasy bonitacyjnej

zalegaj ce dolin

Szreniawy. Rolnicza przestrze

produkcyjna powiatu proszowickiego

nale y do najkorzystniejszych zarówno w kraju jak i w woj. ma opolskim. Urodzajne gleby,
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korzystny agroklimat i bogate zasoby wód podziemnych stwarzaj warunki do prowadzenia
intensywnej gospodarki rolnej. Od wieków ziemie te by y wykorzystywane rolniczo, a
wyprodukowana ywno

zaspokaja a potrzeby Ma opolski i

ska. O typowo rolniczym

charakterze powiatu wiadczy struktura u ytkowania gruntów. Wska nik u ytków rolnych –
89% jest najwy szy w woj. ma opolskim, w tym grunty orne stanowi 77 % ,sady - 0,7 %,
ki i pastwiska - 11,3 %, lasy - 1,7 %, a pozosta e grunty zajmuj 9,3 %. Nieznaczne
zró nicowanie wyst puje w wysoko ci wska ników u ytków rolnych w poszczególnych
gminach, od 77,8 % (Proszowice) do 93 % (Pa ecznica).
Niski wska nik urbanizacji powiatu oraz du a liczba osób zatrudnionych w rolnictwie 81,4%, (woj. ma opolskie – 41,4%) s kolejnymi elementami, które podkre laj rolnicz
funkcj

regionu [Encyklopedia Geograficzna

wiata 2001, Urz d Statystyczny powiatu

Proszowice]. Powiat proszowicki jest znacz cym producentem trzody chlewnej, warzyw,
buraków cukrowych, zbó , tytoniu, kukurydzy i owoców (g ównie truskawkawek).

Wyniki bada i dyskusja
Charakterystyka ankietowanych gospodarstw
Ankietowane gospodarstwa w zdecydowanej wi kszo ci zajmuj

si

produkcj

warzywnicz i z tej dzia alno ci uzyskuj najwy sze dochody, stanowi ce dla wielu z nich
jedyne ród o utrzymania. W uprawie przewa aj warzywa korzeniowe: marchew, seler i
pietruszka. Pr nie rozwija si

te

uprawa kapusty, kalafiora, ogórków i papryki pod

os onami na wczesny zbiór. Wytworzone produkty rolnicy sprzedaj na gie dach rolnych w
Krakowie, Katowicach oraz Tarnowie, gdzie uzyskuj wy sze ceny ni w Proszowicach.
Je li chodzi o wyposa enie techniczne gospodarstw to ponad po owa ankietowanych (69 %)
uwa a je za wystarczaj ce do produkcji rolniczej, pozostali s przeciwnego zdania, podaj c za
przyczyn brak rodków finansowych na zakup i modernizacj parku maszynowego. Do tej
grupy rolników nale

równie osoby, które jednocze nie wskaza y na z sytuacj finansow

asnych gospodarstw.
Na uwag zas uguje fakt, e ponad po owa rolników (63 %) odprowadza na rynek
powy ej 60 % wyprodukowanych towarów. Oko o 1/3 rolników (32%) sprzedaje od 30 do 60
% wytworzonych produktów, za pozostali rolnicy (5 %) mniej ni 30 %. Te ostatnie
gospodarstwa w g ównej mierze nastawione s na samozaopatrzenie, a dochody czerpi z
innych róde ni dzia alno

rolnicza. Mimo, e rolnicy w znacz cym stopniu odprowadzaj

swoje towary na rynek, nie uzyskuj odpowiednich dochodów, t umacz c to utrudnionym
zbytem towarów i nisk cen . Ponadto badania wykaza y, e 37 % gospodarstw posiada
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dodatkowe ród a dochodów w postaci renty, emerytury lub pracy poza rolnictwem jednego z
cz onków gospodarstwa, a mimo to respondenci w przewa aj cej wi kszo ci( 62%) swoj
sytuacj finansow oceniaj jako z , zadowalaj

– 24%, dobr – 14%. aden z rolników

nie uzna w asnej sytuacji finansowej za bardzo dobr .

Wiedza i stopie

poinformowania rolników na temat problemów integracji polskiego

rolnictwa z UE
ównym ród em informacji o problemach integracji z UE wed ug respondentów s
media: telewizja, radio, prasa. Oprócz tego, cz

informacji respondenci czerpi z rozmów z

innymi rolnikami i s siadami. Informacja ta jest jednak nie wystarczaj ca, a 80 % badanych
czuje si s abo poinformowanych, a 19 % nie posiada adnych informacji, tylko 1 %
badanych twierdzi, e jest dobrze poinformowanych. Stopie poinformowania wzrasta wraz z
wykszta ceniem, a maleje z wiekiem respondentów.
Najbli szymi i najwa niejszymi celami Wspólnej Polityki Rolnej UE by o dla respondentów
ustabilizowanie rynku produktów rolnych oraz zapewnienie zbytu produktów rolnych po
cenach gwarantowanych. Na odpowiedzi te wskazali wszyscy ankietowani (100%). Rolnicy
zdania, e spe nienie tych celów zapewni im pewniejsze planowanie produkcji, uzyskanie
odpowiednich dochodów i rozwój w asnych gospodarstw.
Je li chodzi o rodzaj wiedzy jaka w obecnej rzeczywisto ci jest rolnikom szczególnie
potrzebna, respondenci na pierwszym miejscu wymienili to jak i gdzie sprzeda produkty
rolne (54 %), na drugim (34 %) - znalaz a si wiedza o nowych technologiach w rolnictwie.
Uszeregowanie odpowiedzi w du ej mierze zale

o od wieku rolnika i jego wykszta cenia.

odsi i bardziej wykszta ceni rolnicy za najwa niejsze uznawali: wykszta cenie, posiadanie
wiedzy prawnej (13%) i ekonomicznej (7%) pozwalaj cej zawiera ró nego typu umowy,
staranie si o kredyty, czy organizowanie si w grupy producenckie i stowarzyszenia. Cz
respondentów – 18 % uzna a, e obecnie potrzebna jest rolnikom wiedza specjalistyczna.
Pozwoli aby ona na ukierunkowanie gospodarstwa, co jest szczególnie wa ne w aspekcie
przysz ego cz onkostwa w Unii Europejskiej. Niewielka liczba respondentów - 12 %
chcia aby posi

wiedz pozwalaj

zdoby nowy zawód czy dodatkowe zaj cie. Zaledwie

5 % ankietowanych jest ciekawa sytuacji rolników i rolnictwa w UE oraz wiedzy o zasadach
WPR.
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Stosunki ekonomiczne w rolnictwie i jego otoczeniu.
Je li chodzi o po dany model stosunków ekonomicznych w rolnictwie i jego otoczeniu
wszyscy respondenci (100 %) uwa aj , e lepiej by oby, aby ceny w rolnictwie ustala o
pa stwo, aden z rolników w obecnej sytuacji nie chcia by aby czyni to rynek.
Prawie wszyscy respondenci (93%) twierdz , e skupem i zbywaniem produktów rolnych
powinno zajmowa si równie pa stwo, tylko niewielka cz
lepiej by oby, aby w tej bran y dzia

y firmy prywatne. Powy sze opinie rolników nale y

czy z faktem, e maj oni trudno ci ze sprzeda
odpowiedniej ceny we w

czenia si

w asnych towarów i uzyskaniem za nie

ciwym terminie. Znacznie, ponad po ow respondentów (68 %)

chce w dalszym ci gu gospodarowa
mo liwo

rolników – 7 % zgadza si , e

indywidualnie. Tylko 8 % rolników deklaruje

w grupy producenckie, opini

tak

wyra aj

g ównie m odsi

kierownicy gospodarstw. Co czwarty badany nie ma zdania na temat sposobu
gospodarowania. W tej sytuacji nale

oby poprzez rzeteln

informacj , doradztwo i

stworzenie odpowiednich warunków finansowych, zach ci rolników do zrzeszania si , aby
lepiej mogli radzi sobie w nowej, bardzo trudnej rzeczywisto ci gospodarki wolnorynkowej.
Zw aszcza w takim regionie jak powiat proszowicki, który jest zapleczem warzywnoowocowym oraz dostawc mi sa, g ównie wieprzowiny dla du ych aglomeracji miejskich;
Krakowa i

ska gdzie sie

hipermarketow wymaga dostaw jednorodnego towaru w

wi kszych ilo ciach.

Bariery i szanse rozwoju polskiego rolnictwa
Za najwi ksz barier dla polskiego rolnictwa a 87 % respondentów uzna o brak
kapita u na inwestycje, na drugim miejscu – 56 %, wskazano na niewystarczaj

ingerencj

pa stwa w polityk roln . W zwi zku z procesami dostosowawczymi do wymogów UE
istotn rzecz obecnie w Polsce jest wprowadzanie w ycie ustawodawstwa dotycz cego
rynków rolnych: zbo a, mleka, mi sa oraz ustaw: weterynaryjnej, o grupach producenckich,
rentach strukturalnych, rolnictwie ekologicznym, zalesianiu gruntów rolnych [Kachel 2001 i
2002]. Du
wydajno

barier upatruje si w niskim poziomie mechanizacji rolnictwa – 43 %, na
i efektywno

rolnictwa wskaza o 42 % ankietowanych. Na pi tym i kolejnych

miejscach rolnicy za najwi ksz barier uznali warunki i poziom ycia na wsi – 36 %,
warunki glebowo – klimatyczne 34 %, poziom wiedzy i umiej tno ci – 23 % oraz
rozdrobnion struktur gospodarstw i szachownic gruntów – 7% [ryc.1].
Badania wykaza y, e rolnicy oczekuj znacznej ingerencji pa stwa w rozwi zywaniu
problemów wsi i rolnictwa, natomiast dyskusyjnym problemem jest to, i rolnicy tylko w
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niewielkim stopniu za barier w rozwoju uznaj rozdrobnienie gospodarstw i szachownic
gruntów. Natomiast jak wskazuj

badania Paszkowskiego [2001], zjawiskiem wybitnie

niekorzystnym w Polsce jest nak adanie si na siebie zjawiska rozdrobnienia gruntowego na
rozdrobnienie agrarne. Z przeprowadzonych analiz wynika, e w szachownicy uci liwej i
bardzo uci liwej, czyli z wi ksz liczb dzia ek w gospodarstwie ni sze , znajduje si
oko o 4 mln ha u ytków rolnych, które s w posiadaniu ok. 0,5 mln gospodarstw. Tak wi c
problem likwidacji szachownicy gruntów pozostaje wielkim wyzwaniem polityki rolnej
pa stwa.
Ankietowani rolnicy maj

wiadomo

jak du y dystans dzieli rolnictwo polskie od

unijnego, bowiem a 94 % z nich stwierdzi o, e musi jeszcze bardzo du o zainwestowa i
zmodernizowa

gospodarstwo, aby konkurowa

z rolnikami UE. Rolnicy jednocze nie

wskazuj , e rozwój gospodarstw by by mo liwy mi dzy innymi poprzez zapewnienie cen
gwarantowanych na produkty rolne oraz stworzenie odpowiednich warunków do produkcji
rolniczej przez pa stwo. Rolnicy mieli tu g ównie na my li obj cie polskiego rolnictwa
instrumentami WPR na podobnych zasadach jakie panuj w UE. W badanym regionie rolnicy
podkre laj , e wyprodukowane warzywa czy owoce mog yby by eksportowane, gdyby
pa stwo zapewni o im rynki zbytu. Statystyki dowodz , e Polska jest krajem przoduj cym w
produkcji warzyw i wytwarza ich wi cej na 1 mieszka ca rocznie ni Niemcy, Francja czy
Dania, a w produkcji owoców zajmuje drugie miejsce po Francji [GUS 2001 i urek 2002].

Korzy ci dla polskiego rolnictwa po wst pieniu do UE
Rolnicy zapytani o korzy ci, jakich oczekuj po wst pieniu Polski do UE zdecydowana ich
wi kszo

(82 %) w pierwszej kolejno ci wskaza a na dotacje bezpo rednie do produkcji

rolniczej, takie jak w UE. W dalszej kolejno ci respondenci oczekuj poprawy op acalno ci
rolniczej (67 %). Równie cz sto rolnicy wskazywali na korzy , jak

by oby

zagwarantowanie sprzeda y wytworzonych produktów poprzez skup interwencyjny po
cenach gwarantowanych (46 %). Na mo liwo

korzystania z Funduszy Strukturalnych UE na

rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich wskaza o 39 % ankietowanych. Z wi kszym
pesymizmem respondenci podchodzili do mo liwo ci zbytu wytworzonych produktów
rolnych na rynkach UE, oraz dost pu do nowych technologii w rolnictwie. Odpowiedzi te
otrzyma y odpowiednio po 19 % i 13 %. Tylko 12 % ankietowanych rolników uwa a, e
integracja Polski z UE u atwi im znalezienie pracy poza rolnictwem. Dobr przysz
asnych dzieci po wst pieniu do UE widzi zaledwie 7 % ankietowanych rolników [tab.1].
6

dla

Uzyskane wyniki bada odno nie korzy ci dla rolnictwa po przyst pieniu do UE wskazuj na
wag

problemu zwi zanego z negocjacjami, co do p atno ci bezpo rednich oraz

zagwarantowania op acalno ci produkcji i regulacji rynków rolnych (skup interwencyjny po
cenach gwarantowanych).

Obawy polskich rolników wobec integracji z UE.
Respondenci, maj c do uszeregowania wed ug w asnego stopnia wa no ci, czego najbardziej
obawiaj si po wst pieniu Polski do UE, zdecydowana wi kszo

rolników (72%) wskaza a

na trudno ci ze zbytem swoich produktów rolnych. Sytuacja taka spowoduje zubo enie wsi tak uwa a 62 % badanych. Ponad po ow (54 %) respondentów obawia si zalewu polskiego
rynku unijn

ywno ci . Prawie po owa ankietowanych (43 %) obawia si upadku wielu

gospodarstw rolnych, nie wykluczaj c przy tym w asnego, co doprowadzi równie do wzrostu
bezrobocia na wsi. Na uwag zas uguje fakt, e co czwarty ankietowany obawia si wykupu
ziemi przez cudzoziemców. Tylko 8 % rolników obawia si ograniczenia wielko ci produkcji
[tab. 2].
W zwi zku z wskazanymi obawami rolników, nale y s dzi , e polityka pa stwa
powinna w coraz wi kszym stopniu wp ywa na zagwarantowanie zbytu rolnikom (skup
interwencyjny) oraz wspiera

rozwój obszarów wiejskich wykorzystuj c programy

przedakcesyjne UE jak SAPARD i Phare, które mog pomóc w tworzeniu nowych miejsc
pracy i zapobiec zubo eniu wsi, czego rolnicy obawiaj si w znacz cym stopniu [Kachel
2001].

Kierunki zmian w gospodarstwach rolnych w wietle integracji
Oko o 1/3 ankietowanych rolników w najbli szym czasie zamierza zakupi

do

asnego gospodarstwa maszyny i rodki do produkcji rolnej, 27 % rolników chcia oby
powi kszy area gospodarstwa, g ównie poprzez dzier aw . Na wprowadzenie nowych
technologii zdecydowa oby si 13 % ankietowanych, a tylko 4 % rolników chcia oby zmieni
kierunek gospodarowania.
Z powy szych bada wynika, e rolnicy na razie niech tnie poszukiwaliby nowych
rozwi za w postaci specjalizacji swoich gospodarstw, co wydaje si by nieuniknionym w
warunkach ostrej konkurencji na jednolitym rynku europejskim.
Maj c do wyboru inny sposób zarobkowania ani eli prowadzenie w asnego gospodarstwa 34
% ankietowanych rolników (g ównie m odszych) chcia oby prowadzi w asn firm , 39 %
chce pozosta

przy obecnym zaj ciu i pracowa
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we w asnym gospodarstwie, 4 %

zdecydowa oby si wyjecha ze wsi i pracowa w mie cie, pozosta a cz

respondentów

chcia aby mieszka na wsi i pracowa w firmie prywatnej lub pa stwowej, jednocze nie
prowadz c gospodarstwo rolne [tab. 4].

Poparcie dla integracji polskiego rolnictwa z UE
Zdecydowana wi kszo

ankietowanych rolników (69 %) uwa a, e integracja Polski

z UE przyniesie wi cej strat ani eli korzy ci naszemu rolnictwu. Tylko 14 % respondentów
jest przeciwnego zdania, a 17 % nie ma zdania na ten temat. Bardzo trudna sytuacja
finansowa rolników, pogarszaj ca si

koniunktura w rolnictwie, spadek dochodowo ci

gospodarstw rolnych powoduje, e a 89 % respondentów jest przeciwnych integracji naszego
kraju z UE, zaledwie 9 % jest za, a 2 % jest jeszcze niezdecydowanych. Rolnicy maj
wiadomo ,

e ich korzy ci z integracji zale

w du ej mierze od wynegocjowanych

warunków akcesji, od tego czy zostan obj ci i w jakim zakresie wspóln polityk roln UE.
Brak poparcia dla akcesji Polski z UE ze strony ankietowanych wynika równie
narastaj cego zniech cenia i pesymizmu. Coraz wi cej rolników uwa a,
negocjatorzy po wi

interesy rolników, aby osi gn

sektorach gospodarki. Brak przejrzystej przysz

z

e polscy

korzystne rozwi zania w innych

ci i brak wiedzy jak w UE wygl da polityka

rolna, wp ywa na tak wysoce negatywne nastawienie rolników dla integracji polskiego
rolnictwa z UE.

Wnioski
Kierownikami ankietowanych gospodarstw s przede wszystkim m czy ni (80 %) w
wieku od 41 do 50 lat, w przewa aj cym stopniu posiadaj cy wykszta cenie zawodowe
rolnicze.
Prawie po owa gospodarstw – 46 % prowadzi produkcj na powierzchni poni ej 5 ha.
Gospodarstwa o powierzchni 5 – 10 ha stanowi 44 %, gospodarstwa o powierzchni 10 –15
ha. - 8 %, a najwi ksze powierzchniowo - powy ej 15 ha to zaledwie 2 %.
Ponad po owa ankietowanych gospodarstw (63 %) odprowadza na rynek wi cej ni 60 %
wyprodukowanych towarów, a mimo to rolnicy nie uzyskuj zadawalaj cych dochodów.
Sprzeda na rynek od 30 do 60 % wytworzonych produktów deklaruje 32 % badanych, 5%
rolników sprzedaje na rynek poni ej 30 % wyprodukowanych towarów i s to gospodarstwa
ównie nastawione na samozaopatrzenie, a dochody czerpi z innych róde ni dzia alno
rolnicza.
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Zdecydowana wi kszo

rolników (62 %) nie osi ga dodatniego wyniku finansowego.

Rolnicy zmuszeni s do poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem, gdy w ich opinii,
udzia dochodu z rolnictwa w ogólnym dochodzie rolnika jest zbyt ma y i nie pozwala na
utrzymanie rodziny oraz inwestowanie w gospodarstwie. Ponad 1/3 rolników posiada
dodatkowe ród o utrzymania w postaci renty, emerytury lub pracy poza rolnictwem jednego
z cz onków gospodarstwa.
Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej, prawie wszyscy rolnicy (94 %) chcieliby
inwestowa

i modernizowa

w asne gospodarstwa. Maj c do wyboru inny sposób

zarobkowania ani eli prowadzenie gospodarstwa 39 % respondentów chce nadal pozosta
przy obecnym zaj ciu.
Przeprowadzona ankieta wykaza a,

e a

80% rolników czuje si

s abo

poinformowanych o problemach integracji z UE, 19% nie posiada adnej informacji, a tylko
1% czuje si dobrze poinformowanych.
Wed ug wszystkich respondentów najbli szymi celami Wspólnej Polityki Rolnej UE
jest ustabilizowanie rynku produktów rolnych oraz zapewnienie zbytu produktów rolnych po
cenach gwarantowanych.
Korzystne konsekwencje procesu integracji Polski z UE, zdaniem badanych dotyczy
przede wszystkim: dotacji bezpo rednich do produkcji rolnej (82%), poprawy
op acalno ci produkcji rolniczej (68%) i zagwarantowania sprzeda y wytworzonych
produktów (46%). Nieco bardziej sceptycznie rolnicy podchodz do dost pu do nowych
technologii (13%), czy mo liwo ci znalezienia pracy poza rolnictwem (12%).
Rolnicy wykazuj du e przywi zanie do ziemi. Zdecydowana wi kszo
uwa a, e cudzoziemcy nie powinni mie prawa do jej zakupu. Rolnicy maj
po wst pieniu do UE cena ziemi wzro nie, a cudzoziemcy b

(87 %)

wiadomo , e

mogli j wykupywa bez

ogranicze , stanowi c zagro enie dla nich samych.
Rolnicy zdaj
rolnikami. S

sobie spraw ,

zgodni,

e w maj

ma e szanse konkurowania z unijnymi

e ich sytuacja w du ej mierze b dzie zale

od negocjacji

cz onkowskich, g ównie od wynegocjowanych dop at bezpo rednich w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej.
Po przyst pieniu Polski do UE rolnicy najbardziej obawiaj si wzrostu trudno ci ze
zbytem wytworzonych towarów (72 %), zubo enia wsi (62 %) i zalewu polskiego rynku
unijn

ywno ci (54 %).
Bardzo trudna sytuacja wielu gospodarstw, spadek dochodowo ci, trudno ci ze

zbytem wyprodukowanych towarów wp ywa na negatywne nastawienie rolników co do
9

akcesji Polski z UE. A 89 % badanych respondentów jest przeciwna integracji z Uni
Europejsk , zaledwie 9 % jest za, a 2 % ankietowanych jest niezdecydowanych.
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The integration of the Polish agriculture with the EU in opinion of farmers from the
Ma opolska province

Key words: Integration of agriculture, Common Agricultural Policy, advantages and threats

10

Summary. The aim of the paper is to present the actual state of knowledge on integration of
Polish agriculture with the European community prepared on the basis of questionnaire
studies. The article also deals with economy of investigated farms and presents the opinions
of farmers concerning advantages, threats and anxieties appearing from the future accession
and from the necessary adjustments to the requirements of the EU. The farmers` moods are
rather pessimistic, they feel misinformed and generally are against the integration.
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Ryc. 1. Najwi ksze bariery dla rozwoju polskiego rolnictwa
Fig. 1. Main barriers to development of Polish agriculture
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Tabela 1. Spodziewane korzy ci wynikaj ce z integracji polskiego rolnictwa z UE
Table 1. Expected profits from the integration of Polish agriculture with EU.
Odpowiedzi

Korzy ci jakich rolnicy oczekuj po wst pieniu do UE

respondentów

Dotacje bezpo rednie do produkcji rolnej, takie jak w UE

82 %

Poprawa op acalno ci produkcji rolniczej

67 %

Zagwarantowanie sprzeda y wytworzonych produktów (Skup interwencyjny po cenach gwarantowanych)

46 %

Mo liwo

39 %

korzystania z funduszy strukturalnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich

Nowe rynki zbytu

19 %

Dost p do nowych technologii w rolnictwie

13 %

Mo liwo

12 %

znalezienia pracy poza rolnictwem

Dobra przysz

dla dzieci, kontakty ze wiatem

7 %

Tabela 2. Obawy wobec integracji z Uni Europejsk
Table 2. Concerns connected with the integration with EU.
Odpowiedzi

Czego rolnicy obawiaj si po wst pieniu Polski do UE?

respondentów

Wzrostu trudno ci ze zbytem polskich produktów rolnych

72 %

Zubo enia wsi

62 %

Zalewu polskiego rynku unijn

ywno ci

54 %

Upadku wielu gospodarstw rolnych

43 %

Wykupu ziemi przez cudzoziemców

27 %

Wzrostu bezrobocia na obszarach wiejskich

23 %

Ograniczenia wielko ci produkcji

8%

ród o : Badania w asne.

Tabela 3. Inwestycje i kierunki zmian w gospodarstwach rolnych
Table 3. Investments and tendencies in farms.
Odpowiedzi

Plany inwestycji i zmian w gospodarstwach rolnych

respondentów

Zakup maszyn i rodków do produkcji rolnej

29 %

Powi kszenie area u gospodarstwa

27 %

Poprawa infrastruktury technicznej w gospodarstwie

17 %

Wprowadzenie nowych technologii

13 %

Zmiana kierunku gospodarstwa

4%

ród o : Badania w asne.
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Tabela 4. Mo liwo

wyboru miejsca pracy.

Table 4. Possibility of choice of employmentl place
Odpowiedzi
Gdyby to zale

o wy cznie od Pana/i, to czy po przyst pieniu do UE chcia by Pan/i :

respondentów

Pozosta przy obecnym zaj ciu, pracowa we w asnym gospodarstwie rolnym

39 %

Prowadzi w asn firm

34 %

Mieszka na wsi i zatrudni si w firmie prywatnej lub pa stwowej

23 %

Wyjecha ze wsi i pracowa w mie cie

4%

ród o : Badania w asne.
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Internet – jednym z elementów wspierania sektora ma ych i rednich
przedsi biorstw
Krzysztof Kandefer

Streszczenie. Rozwój Internetu w Polsce nast puje sukcesywnie. Jednak obserwuj c trendy
ogólno wiatowe mo na wysnu tylko jeden wniosek: Internet b dzie odgrywa coraz bardziej
znacz ce rol w yciu, zarówno spo ecznym, jak i gospodarczym.
W Polsce mamy do czynienia ze wzrastaj cym wyra nie od pó tora roku zainteresowaniem
mo liwo ci korzystania z tego, co oferuje internet. Mo na si spodziewa , e za rok, dwa
lata prawie wszystkie firmy wykorzystuj ce w jakikolwiek sposób w swej dzia alno ci
komputery, uznaj za konieczne uzyskanie dost pu do internetu. Pozwoli im to zarówno na
korzystanie z us ug wiadczonych w sieci jak i na promowanie w asnej dzia alno ci –
promowanie produktów i us ug.
Internet odgrywa coraz wi ksz rol w rozwoju gospodarczym wiata. W Internecie
widoczne s

firmy zlokalizowane w du ych aglomeracjach miejskich, które i tak maj

zdecydowanie wi ksz perspektyw zdobycia rynku. Przedsi biorstwa, które znajduj si w
regionach oddalonych od centrów miejskich winny zintensyfikowa

prac

nad swoim

rozwojem w mediach elektronicznych. Na tym winny si skupi prac , zarówno samych
zainteresowanych, jak i programów pomocowych oferowanych przez rz d i kraje Wspólnoty
Europejskiej.
Internet jest coraz cz ciej traktowany jako nowe medium, jednak zdecydowanie bardziej
wszechstronne ni radio, telewizja, czy prasa. Reasumuj c Internet jest „skazany na sukces”,
a my wszyscy na wykorzystywanie jego zasobów.

WST

P

„Przy pieszone stosowanie technologii informatycznych i

czno ci oraz nadej cie ery

Internetu sprawi y, e w zasi gu obywateli, rz dów i przedsi biorstw ró nej wielko ci na
ca ym wiecie znalaz y si narz dzia o wielkiej sile oddzia ywania. Wywo uje to g bokie
zmiany w organizacji wewn trznej zarówno ekip rz dz cych, jak i biznesu, w organizacji
pracy i wymogach dotycz cych kwalifikacji pracowniczych, w stosunkach

cz cych

przedsi biorstwa, partnerów w interesach, obywateli i rz dy. Technologie te wywieraj
znaczny wp yw na ca okszta t gospodarki, a polityka, która zawiaduje ich stosowaniem oraz
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pobudza do ich wykorzystania i wdra ania ma g os decyduj cy w modernizacji tej w

nie

gospodarki i umo liwia korzystania z nowych mo liwo ci ich stosowania nowej gospodarki.”
[eEurope+2001]
Burzliwy rozwój technologiczny nast pi na przestrzeni ostatnich lat. To w
wprowadzenie do powszechnego u ytku komputerów i

nie

czenie ich w sie stwarza tak wiele

mo liwo ci. Do najpopularniejszych i jednocze nie najbardziej wykorzystywanych sieci
nale y Internet, okre lany mianem WWW, czyli World Wide Web (ang.

wiatowa

paj czyna). Internet to globalna sie komputerowa zapocz tkowana w latach 60-tych XX
wieku

cz ca ze sob

miliony komputerów na ca ym

wiecie, umo liwiaj c ich

ytkownikom wzajemne przesy anie informacji za pomoc sieci telefonicznej oraz tzw.
czy specjalnych, takich jak: wiat owody,

cza satelitarne [S ownik Wyrazów Obcych

1999].
Stosowanie nowych technologii zwi ksza wydajno

pracy, rutynowe czynno ci

przestaj sprawia jak kolwiek trudno . Niektórzy twierdz , e w tej chwili prze ywamy
trzeci fal w rozwoju spo eczno-gospodarczym wiata. Pierwsza to dominacja rolnictwa i
zwi zany z tym sposób ycia. Przemys i jego rozwój to druga fala. Zjawisko, które dzi
prze ywamy – tworzenie si

spo ecze stwa informacyjnego – to kolejny prze om. Ta

cywilizacja niesie ze sob nowy styl ycia rodzinnego, zmiany w sposobie pracy, nowy
kszta t ycia gospodarczego, a przede wszystkim: now

wiadomo . Nowa wiadomo

to

ównie inny sposób postrzegania wielu spraw. To ca kowite przestawienie wiadomo ci, ale
tak e sposobu

ycia. Kiedy ,

eby pracowa , trzeba by o i

do pracy,

eby zobaczy

premier filmu naby bilet. Dzi wystarczy „okno na wiat”, czyli komputer pod czony do
Internetu.
Wydaje si celowe, aby do dalszych rozwa

doprecyzowa poj cie spo ecze stwa

informacyjnego. Jak podaje S ownik Encyklopedyczny jest to: „(...) nowy typ spo ecze stwa,
kszta tuj cy si

w krajach postindustrialnych, w których rozwój technologii osi gn

najszybsze tempo. W spo ecze stwie informacyjnym zarz dzanie informacj , jej jako ,
szybko

przep ywu s zasadniczymi czynnikami konkurencyjno ci zarówno w przemy le,

jak i w us ugach(...)” [S ownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska, 1998].
Ze wzgl du na du e mo liwo ci, które stwarza posiadanie dost pu do Internetu, coraz
wi cej podmiotów na rynku taki dost p posiada lub zamierza go uzyska . Chcia bym
podkre li fakt, e od strony technicznej dost p do Internetu mo e by zapewniony w ka dym
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miejscu, w którym jest linia telefoniczna. I nie ma znaczenia, czy jest to dost p przez
komórkowe, satelitarne, czy te przez zwyk

cza

lini stacjonarn . Ostatnie osi gni cia techniki

dopuszczaj równie dostarczenie sygna u internetowego poprzez lini energetyczn .
INTERNET W POLSCE
W Polsce d ugo wokó problematyki Spo ecze stwa Informacyjnego panowa a niemal
kompletna cisza. Jedynie Komitet Bada Naukowych, w ramach szczup ych rodków na
nauk , finansowa dzia anie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, zapewniaj c
dost p do Internetu uczelniom. Pocz tkowo spora cz
SA, bowiem NASK nie budowa w asnych

tych pieni dzy trafi a finalnie do TP

czy transmisyjnych, lecz je dzier awi .

Tymczasem w TP SA dzier awa

czy do transmisji danych by a traktowana jako ród o

atrakcyjnych

1993

wp ywów.

kilkudziesi ciokilometrowego
wybudowania nowego

W

roku

trzyletnia

op ata

za

dzier aw

cza 2 Mb/s wynosi a mniej wi cej tyle samo, co koszt

cza. Dzisiaj, w innej sytuacji, atwo krytykowa NASK. Ówczesna

praktyka pokazywa a, e próby omini cia TP SA by y teoretycznie mo liwe, ale praktycznie skazane na niepowodzenie. NASK nie musia
niestandardowych dróg - sam równie
internetowych

jednak troszczy

si

o szukanie

by monopolist , gdy prywatni dostawcy us ug

czyli si ze wiatem za jego po rednictwem. W sumie, to co pierwotnie

o rozwojowi Internetu, w pewnym momencie okaza o si przeszkod i hamulcem.
Encyklopedyczna definicja s owa Internet brzmi nast puj co: „najwi ksza sie
komputerowa na wiecie, sk ada si z wielu tysi cy mniejszych sieci; powsta a w USA z
uruchomionej 1969 sieci ARPANET (przeznaczonej dla celów militarnych) oraz z utworzonej
1984 sieci NSFNET (pierwotnie przeznaczonej dla o rodków naukowych i szkolnictwa
wy szego); powszechnie wykorzystywana przez u ytkowników komputerów, zw aszcza do
wyszukiwania i pozyskiwania informacji i programów z zasobów dost pnych w sieci, do
przesy ania poczty elektronicznej; informacje tekstowe w Internecie s zwykle prezentowane
w postaci hipertekstu

(WWW); do ich wyszukiwania s

specjalne programy zw.

przegl darkami; Internet jest coraz cz ciej wykorzystywany tak e do przesy ania
przedstawionych w postaci cyfrowej obrazów, sekwencji filmowych i zapisów d wi ku;
wszelkiego rodzaju pliki mog by w Internecie przekazywane za pomoc tzw. us ugi FTP
(angielskie File Transfer Protocol); korzystanie z Internetu wymaga uzyskania tzw. konta
internetowego, tj. w asnego adresu w sieci; liczba u ytkowników Internetu bardzo szybko
ro nie.” [Encyklopedia Multimedialna PWN, 1996].
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Polska – tak jak wi kszo

krajów dawnego Bloku Wschodniego prze ywa burzliwy

nap yw nowych technologii w ostatnich kilkunastu latach. Komputery pod strzechy
prywatnych domów na du
ten – b

skal zawita y dopiero w ostatnim dziesi cioleciu. Jednak rynek

c bardzo ch onnym – rozwija si dynamicznie. W Polsce poziom „komputeryzacji

spo ecze stwa” jest ci gle niski na tle krajów Unii Europejskiej, podobnie jest z korzystaniem
z Internetu. Porównuj c "g sto " sieci Internet w Polsce oraz na przyk ad w Czechach i na
grzech, nie mamy powodów do szczególnej dumy. Polska sie jest, jak wynika z bada , o
po ow mniejsza. Odnoszenie wielko ci sieci Internet do liczby mieszka ców ma istotny
sens. Rozwój us ug, rozwa anych w kontek cie tworzenia spo ecze stwa informacyjnego,
zyskuje sens ekonomiczny dopiero przy wi kszej skali popytu. G ównej przyczyny
ogranicze

nale y upatrywa

w ci gle zbyt wysokich kosztach dost pu do sieci dla

posiadaczy linii telefonicznej.
Problem dost pno ci Internetu dla szerokiego grona odbiorców jest uwa any za
bardzo istotny. Znawcy przedmiotu twierdz , e Internet powinien by tak popularny jak
elektryczno

czy telewizja. Upowszechnienie dost pu do zasobów wiatowej sieci jest

jednym z elementów, które nale y dostosowa do wiatowych standardów przed wst pieniem
do Wspólnoty Europejskiej. Kwestie te szczegó owo okre la dokument eEurope+, czyli
wspólne dzia ania na rzecz wdro enia Spo ecze stwa Informacyjnego w Europie. Plan ten
zosta sporz dzony przy wsparciu UE w ubieg ym roku. Jego g ówne za

enia to:

[eEurope+,2001]
1. Internet ta szy, szybszy i bezpieczny:
2. Stymulowanie korzystania z Internetu
Jak atwo zauwa

najwi kszy nacisk k adzie si na intensyfikacj korzystania z sieci

– i to zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsi biorstwa. Zadanie to mo na zrealizowa –
moim zdaniem – tylko w jeden sposób: poprzez sukcesywne obni anie cen za dost p do
zasobów wiatowej sieci. Niestety, ci gle zbyt wysokie ceny za dost p do wiatowej sieci –
zw aszcza przy korzystaniu z czy TP S.A., przecz za

eniom programu eEuropa+.

Warto równie wspomnie o nowej, rodz cej si inicjatywie, o programie „eMSP”
maj cym zapewni przedsi biorcom dost p do nowych technologii, przekona do korzystania
z nich w rodowiskach ma ych i rednich przedsi biorstw.
Rezultat, który przyniesie realizacja planu „eEuropa+” w znaczny sposób zmieni
wiadomo

spo ecze stwa, bowiem w Polsce ci gle podstawowym problemem pozostaje
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zapewnienie

powszechnego

dost pu

do

infrastruktury

informacyjnej,

przekazanie

obywatelom wiedzy o tym jak mo na efektywnie korzysta z nowych mo liwo ci, a ponadto
stworzenie takiego "otoczenia gospodarczego", w którym mo liwo ci techniczne szybko
przek adaj si na konkretne rozwi zania u ytkowe. Problemy te wskazano po raz pierwszy w
opracowaniu PTI w 1991 roku. W raporcie z Pierwszego Kongresu Informatyki Polskiej
sformu owano szereg zalece - istotnych dla rozwoju informatyzacji w Polsce [Piotrowski ].
Istotny jest fakt, e Polska nie musi sama tworzy nowych rozwi za , wystarczy
gotowe wzorce zaadoptowa do polskich realiów. W krajach UE w wyniku podj tych
wspólnie dzia
wg.

opracowano szereg rozwi za u ytkowych. Do najistotniejszych nale

http://kbn.icm.edu.pl/gsi/w_skrocie.html]:

odleg

praca

"na

odleg

",

nauczanie

[
"na

", zdalna opieka medyczna, handel elektroniczny, organizacja dzia alno ci

gospodarczej, administracja pa stwowa.
Praktyczna realizacja tych rozwi za pozwoli na urzeczywistnienie za

, które

przyczyni si do dalszego rozwoju spo ecze stwa. „Narz dzia elektronicznej gospodarki
umo liwi

lepsz , efektywniejsz

organizacj

Wspólnego Rynku, aktywizacj

ma ych i

rednich przedsi biorstw, regionów gorzej rozwini tych lub usytuowanych w trudniejszych
warunkach geograficznych.” [Internet w firmie, Firma w Internecie, 2001]
Nie mo na zapomina ,

e Polska – mimo wielu, bardzo widocznych braków –

niektóre projekty przeprowadza w sposób wr cz perfekcyjny. Do takich bez w tpienia mo na
zaliczy

akcj

"Pracownia internetowa w ka dej gminie". Projekty te, wspierane przez

Kancelari Prezydenta RP oraz prywatnych sponsorów, stanowi jednak tylko kropl w
morzu potrzeb.
Aby Internet sta si platform umo liwiaj

zawieranie ka dego rodzaju transakcji

musi zosta wprowadzony do szerokiego u ytku podpis elektroniczny. Stosowna ustawa
zosta a podpisane przez Prezydenta RP w 2001 roku. Na pocz tku z dobrodziejstw
elektronicznej identyfikacji b

korzysta y przedsi biorstwa, dopiero potem osoby prywatne.

Pionierski okres w rozwoju Internetu zbli a si do ko ca. W dyskusjach i publikacjach
coraz mniej uwagi po wi ca si Internetowi, a coraz wi cej zastosowaniu ró norodnych
technik, dla których Internet jest ju tylko fundamentem.
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ZASTOSOWANIE INTERNETU W MA

YCH I REDNICH PRZEDSI BIORSTWACH

Komputeryzacja polskich przedsi biorstw na szerok
momencie wej cia na cie

skal

rozpocz a si

w

gospodarki wolnorynkowej. Wprowadzenie standardu miejsca

pracy wyposa onego w terminal komputerowy przypisuje si

firmom z kapita em

zagranicznym. Równie dost p do zasobów wiatowej sieci Internetu zosta upowszechniony
przez tego typu przedsi biorstwa.
Niezwykle dynamiczny rozwój Internetu ma swoje ród a we wspó pracy ludzi na
ca ym

wiecie. Uczeni, badacze, producenci komputerów, oprogramowania i sprz tu

elektronicznego umo liwiaj cego

czenie sieci ze sob , cz sto tak e amatorzy i hobby ci

anga uj si w rozwój tej globalnej sieci komputerowej dla wspólnego dobra i po ytku.
Obecnie obserwuje si

podzia u ytkowników sieci na dwie grupy: prywatne osoby

(korzystaj ce z sieci za pomoc swoich domowych komputerów) oraz szeroko poj ty biznes.
Dla tej drugiej grupy najwa niejsz cech Internetu jest mo liwo

szybkiej i skutecznej

komunikacji, u atwiaj cej prowadzenie interesów, a tak e mo liwo

dotarcia do

potencjalnego klienta.
Wykres 1. Wielko obrotu, a posiadanie dost pu do Internetu w rednich i du ych firmach (>5 pracowników).
Graph. 1. Turnover and access to the Internet in medium and big firms (>5 employees).
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.

Firmy zaliczane do grupy ma ych i rednich przedsi biorstw cz ciej jeszcze nie maj
komputerów. Udzia firm maj cych komputery wynosi 42% [Ma y Rocznik Statystyczny
2000, Warszawa 2001]. Niewykorzystywanie komputerów w prowadzeniu dzia alno ci
gospodarczej uzasadniane jest najcz ciej brakiem takiej potrzeby (52%). Inne istotne
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powody, to wysokie koszty urz dze (25%) oraz przekonanie, e firma jest zbyt ma a, aby
korzysta z komputera (21%) [Ipsos-Demoskop, 2000].
W roku 2000, niespe na po owa (47%) rednich i du ych, skomputeryzowanych firm
posiada o dost p do Internetu. Zainteresowanych uzyskaniem takiego dost pu by a prawie
jedna trzecia firm (28%). Po up ywie roku – wiosn 2001 – posiadanie dost pu do Internetu
deklarowa o ju ponad dwie trzecie badanych firm (70%), a zainteresowanych uzyskaniem
dost pu by o 16% [Ipsos-Demoskop, 2000].
Podobne zjawisko ma miejsce tak e w grupie mikroprzedsi biorstw. W styczniu 2000
roku dost p do Internetu posiada o 36% takich firm, prawie jedna trzecia (30%) zamierza a
uzyska dost p do Internetu w ci gu najbli szego roku. Po up ywie dwunastu miesi cy,
dost p do Internetu posiada ju ponad po owa ma ych firm (54%) i ci gle istnieje liczna grupa
(19%) zainteresowanych uzyskaniem tego dost pu (por. wykres 2).
Wykres 2. Dost p do Internetu w rednich i du ych firmach (>5 pracowników).
Graph 2.Internet access in medium and big firms (>5 employees)
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.
Wykres 3. Zainteresowanie dost pem do Internetu w ma ych firmach (<6 pracowników).
Graph 3. Interest in the Internet access in small firms (<6 employees)
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.
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Coraz wi cej w

cicieli firm docenia Internet jako narz dzie pracy, st d rosn ce

zainteresowanie udost pnienia tej us ugi swoim pracownikom.
Posiadanie

dost pu

do

Internetu

jest,

szczególnie

w

rednich

i

du ych

przedsi biorstwach, silnie powi zane z wielko ci miasta - g ównej siedziby firmy – im
wi ksze miasto, tym wi cej firm ju posiada dost p do Internetu. Warto zwróci uwag na to,
e w ród firm planuj cych uzyskanie dost pu do Internetu, jest znacz cy odsetek takich, które
maj siedziby w redniej wielko ci miastach. Po nasyceniu rynku wielkich miast nadszed
czas na mniejsze miasta. Zjawisko takie atwo wyt umaczy

obecno ci

infrastruktury

zapewniaj cej dost p do sieci na danym obszarze. Firmy dostarczaj ce takie rozwi zania –
providerzy - dzia aj w oparciu o przes anki ekonomiczne. Oczekuj , e ich inwestycje
zaczn przynosi zyski w jak najszybszym czasie. Dlatego dostarczaj us ugi tam, gdzie
mo na pozyska najwi ksza liczb klientów.
Warto tak e zwróci uwag , e zainteresowanie Internetem – oczywi cie w ród firm
nie posiadaj cych jeszcze do niego dost pu – jest najwy sze w miastach redniej wielko ci, a
mniejsze w miastach ma ych i najwi kszych. Zale no

ta dotyczy firm ma ych, jak i

wi kszych.
Wykres 4. Zainteresowanie Internetem w ród firm nie posiadaj cych dost pu wg wielko
firmy.
Graph 4. Interest in the Internet among the firms without access as regards size of town.
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.

Najbardziej niepokoi fakt, który wy ania si z wyników bada . W miejscowo ciach
ma ych, po
odda

onych z dala od centrów ycia biznesowego, czyli tam gdzie Internet móg by

nieocenione us ugi, mo liwo ci jego zastosowania dostrzega relatywnie mniej

przedsi biorców. Najwi ksze nasycenie Internetem mo na zaobserwowa w regionach ju
najbardziej rozwini tych. Do takich nale y Polska Centralna oraz region Wielkopolski.
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Wykres 5. Ranking regionów pod wzgl dem internetyzacji.
Graph 5.Ranking of regions as regards access to the Internet
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.

W rednich i du ych firmach w jednej czwartej przypadków dost p do Internetu jest z
jednego, b

kilku wybranych komputerów, sk d mo na wys

poczt

czy uzyska

niezb dne informacje. W po owie firm gdzie wska nik internetyzacji nie przekracza 25%,
wszystkie komputery s ze sob po czone w sie wewn trzn , w prawie jednej trzeciej takich
firm (29%) – przynajmniej cz

z nich pracuje w sieci wewn trznej [Ipsos-Demoskop,

2000].
Wykres 6. Dost pno Internetu w firmach.
Graph 6. Access to the Internet in firms
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.
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Pisz c o przedsi biorstwach, nie sposób pomin
Internetem. Do najbardziej znanych nale y dzia alno

inicjatyw spo ecznych zwi zanych z
stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

[http://www.miastawinternecie.pl]. G ównym jego celem jest organizacja konferencji
po wi conych obecno ci samorz dów terytorialnych w sieci Internet. „Szczególnie cieszy
rosn ca liczba samorz dowych serwisów informacyjnych publikowanych w Internecie oraz
udzia Polski w inicjatywach europejskich.” [http://www.miastawinternecie.pl]
DOST

P DO INTERNETU

Firmy ju

posiadaj ce dost p do internetu, niezale nie od liczby w nich

zatrudnionych, wykorzystuj najcz ciej modem i zwyk

lini telefoniczn . W 2000 roku

by o to mniej wi cej cztery pi te firm, w 2001 roku odsetek ten nieznacznie zmniejszy si na
rzecz SDI (Szybki Dost p do Internetu). Nale y te podkre li , e 6% rednich i du ych firm,
które deklaruj posiadanie modemu, jest jednocze nie wyposa ona w szybsze

cza typu SDI

lub ISDN [Ipsos-Demoskop, 2000].
Wykres 7. Rodzaj wykorzystywanego cza w firmach zatrudniaj cych powy ej 5 pracowników i posiadaj cych
dost p do Internetu.
Graph 7. Type of used connection in the firms with access to the Internet and with more than 5 employees.
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.
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Wykres 8. Rodzaj wykorzystywanego cza przez firmy zatrudniaj ce poni ej 5 pracowników, które posiadaj
dost p do Internetu.
Graph 8. Type of used connection in the firms with access to the Internet and with less than 5 employees
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.

Przewaga korzystania z modemu i linii telefonicznych zaznacza si w przypadku firm
ma ych.
W Polsce istnieje kilkadziesi t firm dostarczaj cych Internet. Niestety tylko nieliczne
maj w asne

cza. Znakomita wi kszo

dzier awi linie od TP S.A. Tak wi c spó ka ta jest

faktycznym monopolist na rynku dostawców Internetu.
Pocieszaj cym jest fakt, e firmy planuj ce uzyska dost p do Internetu zdecydowanie
cz ciej rozwa aj zakup us ug wy szej jako ci ni zwyk y modem. Pewn barier przy
realizacji tych planów mo e by wysoka cena. Co zaskakuj ce spada popularno
typu SDI, czy ISDN na rzecz

rozwi za

czy dzier awionych i dost pu satelitarnego. Przyczyn tego

mo e by niskie zadowolenie z us ug dostarczanych przez TP S.A. Zdecydowanie wi kszym
powodzeniem ciesz si „ cza sta e”. Ich niezaprzeczaln korzy ci jest sta a wysoko
bez wzgl du na intensywno

KORZYSTANIE Z US

op at

korzystania z us ugi.

UG WIADCZONYCH PRZEZ INTERNET

Internet bywa popularnie nazywany skarbnic wiedzy. Ka dy mo e w nim znale
wiele cennych informacji. Z punktu widzenia przedsi biorców bez w tpienia najwa niejsza
jest atwo

zdobywania informacji biznesowych. Równie wa na jest mo liwo

taniej

reklamy. Wystarczy przygotowa solidny serwis www firmy. Internet to us uga rynkowa,
jednak zdecydowanie ró ni si od tradycyjnego rynku, do którego jeste my przyzwyczajeni.
-11-

Po pierwsze Internet nie zna granic, po drugie jest dost pny 24 h na dob . To wszystko
sprawia, e rynek taki, zwany równie wirtualnym, jest przysz

ci . Ju teraz z roku na rok

notuje si wzrost liczby i warto ci transakcji przeprowadzanych w sieci. Obecnie pracuje si
nad przeniesieniem znakomitej wi kszo ci rzeczywisto ci realnej do wiata wirtualnego.
Korzystaj c z Internetu mo na zawrze zarówno drobne transakcje, jak i naby obligacje
emitowane przez Skarb Pa stwa. Internet to miejsce, które udowadnia,
wi kszo

e znakomit

spraw mo na atwiej, pro ciej i taniej za atwi nie odchodz c od monitora.

Wykres 9. W jakim celu wykorzystuj Internet rednie i du e firmy (>5 pracowników).
Graph 9. What is the goal of using the Internet in the medium and big firms (>5 employees)
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ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.

Mo na zauwa

wyra

zastosowaniami Internetu w firmie.

zale no

mi dzy typem posiadanego

cza a

atwo zaobserwowa , e w firmach wyposa onych w

cza sta e Internet ma wi cej zastosowa i jest wykorzystywany do bardziej z

onych

celów. Szczególnie istotne s tutaj dwa elementy – udost pnianie informacji o firmie na
stronie WWW i sprzeda us ug i towarów przez Internet. Firmy wykorzystuj ce

cza sta e

cz ciej s „obecne w internecie”.
Firmy ma e – cz ciej korzystaj ce z modemu – ograniczaj swoj aktywno

w

Internecie przede wszystkim do korzystania z poczty elektronicznej oraz ci gania informacji.
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Wykres 10. W jakim celu wykorzystuj Internet ma e firmy ( <6 pracowników).
Graph 10. What is the goal of using the Internet it the small firms (<6 employees)
korzystanie z usug bankowo-finansowych
kupowanie w sklepach internetowych
sprzeda produktów/usug przez internet

13%
11%
25%

7%

38%

20%

50%
45%
38%

udost pnianie informacji o firmie na stronie www
telefonowanie przez internet

16%

ci ganie zbiorów i programów

49%

63%
88%
80%
88%
73%

zdobywanie informacji
korzystanie z poczty elektronicznej

0%
cza dial-up

20%

40%

60%

80%

100%

cza stae

ród o: Raport z badania „Internet w firmach” przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 roku.

Warto zwróci uwag na to, e sytuacja wygl da podobnie w ród firm, które dopiero
planuj

uzyskanie dost pu do Internetu. Tak e w tym segmencie firmy planuj ce

zastosowanie

czy sta ych deklaruj jednocze nie wi kszy zakres potencjalnych zastosowa

Internetu w firmie. wiadczy to o racjonalno ci dokonywanych wyborów – firmy planuj ce
bardziej intensywne wykorzystanie internetu decyduj si na szybsze i bardziej niezawodne
cza sta e (abonamentowe).
e-Handel w Polsce
Nawi zuj c do poprzednich stwierdze , warto podkre li , e Internet jest rynkiem,
nowoczesnym i bardzo pr nie si rozwijaj cym. To w

nie ta bran a, przez wielu nazywana

koniem poci gowym gospodarki, jest najbardziej podatna na wszelkiego rodzaju nowe
pomys y i osi gni cia. Polski e-rynek w ci gu ostatniego dziesi ciolecia zdoby swoje miejsce
na arenie mi dzynarodowej. Wynika to przede wszystkim z faktu,

e my – Polacy –

„przeskoczyli my” pewien etap i od razu zacz li my wprowadza sprawdzone pomys y.
W ostatnim czasie obserwujemy spadek liczby sklepów internetowych. Jest to efekt
racjonalizacji nastrojów wokó e-biznesu - twierdz analitycy w ostatnim raporcie na temat
elektronicznego handlu detalicznego w Polsce "eHandel B2C w Polsce" [eHandel B2C w
Polsce, 2002]. Odsetek sklepów przynosz cych zyski zwi kszy si o 4 punkty procentowe,
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co w g ównej mierze by o spowodowane zmniejszaniem si liczby sklepów generuj cych
straty. Zdaniem analityków firmy badawczej I-Metria "polskie sklepy internetowe nadal
przechodz

weryfikacj

dokonywan

przez rynek. Z Internetu znikaj

niedochodowe

przedsi wzi cia, a pozostaj przynosz ce zyski".
Obecnie w Polsce dzia a 750 sklepów internetowych. W okresie ostatnich sze ciu
miesi cy liczba sklepów zmala a o 50. Zdaniem analityków b dzie ubywa wi cej sklepów,
ni powstawa nowych, jednak ró nica mi dzy tymi warto ciami b dzie male . Twórcy
raportu prognozuj , e w przeci gu najbli szych dwóch lat w polskim Internecie powinny
pozosta jedynie te sklepy, które przynosz zyski lub maj na nie realne szanse w niedalekiej
przysz

ci. Wtedy rynek wejdzie w faz stabilnego wzrostu. "Budowa go b

ma e i

rednie sklepy, które swoj strategi opar y na minimalizacji kosztów swojej dzia alno ci oraz
jeden lub dwaj duzi sprzedawcy, którzy rozs dnie zagospodarowali rodki inwestorów" pisz analitycy w raporcie.
Zdaniem analityków na rentowno

przedsi wzi cia nie ma wp ywu fakt, czy jest ono

przedsi wzi ciem wy cznie internetowym, czy te Internet jest traktowany jako dodatkowy
kana dystrybucji. Wi kszo

sklepów internetowych to elektroniczne przedsi wzi cia

tradycyjnych firm, dla których Internet jest dodatkowym kana em sprzeda y (75,5%).
Odsetek przedsi wzi

czysto internetowych nie uleg znacz cej zmianie w okresie ostatnich

sze ciu miesi cy i wynosi 23%. 33% sklepów sprzedaj cych zarówno online, jak i offline
sprzedaje taniej w Internecie, ni swoich oddzia ach offline, czyli w tradycyjnych sklepach.
Najcz ciej oferowan grup asortymentow s ca y czas ksi ki i wydawnictwa,
które w swojej ofercie ma 25% badanych sklepów. Na drugim miejscu znajduje si
elektronika (12%), a zaraz za ni sprz t komputerowy (11%). Oprogramowanie i multimedia
oferuj odpowiednio 10,5% oraz 7,5% sklepów. Równie du

popularno ci ciesz si

ubrania i obuwie, które znajduj si w ofercie 7,5% badanych sklepów [eHandel B2C w
Polsce, 2002].
Warto podkre li fakt, e prawie po owa ankietowanych sklepów (49%) deklaruje, e
nie u ywa zabezpiecze

wymiany poufnych informacji (dane osobowe, numery kart

kredytowych, itp.) z klientami. Rzeczywisto

jest jednak inna. Analitycy zauwa yli, e

zabezpiecze wymiany poufnych informacji z klientami faktycznie nie stosuje ponad 90%
sklepów. Ten sygna powinien by bardzo niepokoj cy dla wszystkich klientów takich miejsc.
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Kwestie bezpiecze stwa zakupu w Internecie s istotnym czynnikiem wp ywaj cym
na rozwój e-handlu. Ponad 20% internautów nie dokonuje z ich powodu zakupów poprzez
Internet. Zdaniem analityków, poza zapewnieniem bezpiecze stwa realizacji transakcji,
sklepy powinny podj

dzia ania u wiadamiaj ce, w tym dok adne informowa o kwestiach

bezpiecze stwa na stronach sklepów.
Za najpowa niejsz barier rozwoju e-handlu w Polsce badani wskazali "drogi dost p
do Internetu" (30,5%), nast pnie "obawy internautów, co do bezpiecze stwa zakupów w
Internecie" (26%) oraz "ma penetracj Internetu" (10,5%) [eHandel B2C w Polsce, 2002].
Wnioski

Rozwój

Internetu

w

Polsce

nast puje

sukcesywnie.

Obserwuj c

trendy

ogólno wiatowe nale y zak ada , i internet b dzie odgrywa coraz wi ksz rol zarówno w
yciu spo ecznym, jak i gospodarczym.
W Polsce mamy do czynienia ze wzrastaj cym zainteresowaniem mo liwo ci
korzystania z tego, co oferuje internet. Mo na si spodziewa , e w nied ugim okresie firmy
wykorzystuj ce w swej dzia alno ci komputery, uznaj za konieczne uzyskanie dost pu do
internetu. Pozwoli to zarówno na korzystanie z us ug wiadczonych w sieci jak i na
promowanie w asnej dzia alno ci – promowanie produktów i us ug.
Internet odgrywa olbrzymi rol w rozwoju gospodarczym wiata. W Internecie
widoczne s firmy zlokalizowane w du ych aglomeracjach, które to firmy i tak maj wi ksz
konkurencyjno

w tym perspektyw zdobycia rynku. Przedsi biorstwa, które znajduj si w

regionach oddalonych od centrów miejskich winny intensyfikowa prace nad zaistnieniem w
mediach elektronicznych.

Internet use by SME in their business activities
Abstract. Internet is an element of technical infrastructure. It is also more universal medium
than radio, television or newspapers. Observing global trends we can conclude that the
Internet will play a significant social and economic role. In Poland we can also observe very
dynamic development of this new medium. We can expect that in one or two years each
Polish firm using computer will recon the access to the Internet as necessity. It will allow
them to use all Internet services and to promote their products. Enterprises located in cities,
with better market opportunities use the Internet more often. Enterprises in rural areas should
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intensify their work on better access to the Internet. Assistance programs offered by
government and EU countries would be also helpful to achieve wider use of the Internet.
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Bogdan Klepacki
Barbara Go biewska

My wiemy, e firma jest organizacj tak z

on i trudn do ogarni cia, e jej przetrwanie w

rodowisku coraz bardziej nieprzewidywalnym, konkurencyjnym i niebezpiecznym jest
ryzykowne i zale y od codziennej mobilizacji ka dego grama inteligencji
K. Mashushita, Prezes Phanasonic

Rola zarz dzania na progu XXI wieku
The role of management in on edge of XXI century

Streszczenie
W opracowaniu zwrócono uwag na rol , jak odgrywa zarz dzanie w rozwoju
gospodarczym oraz cywilizacyjnym zarówno na poziomie mikroekonomicznym
poszczególnych przedsi biorstw czy organizacji, jak te w makroskali, czyli ca ego
spo ecze stwa. Dokonano równie ewolucj zmian w zarz dzaniu, rozwoju my li z zakresu
organizacji i zarz dzania, wspó czesnych tendencji oraz wyzwa w zakresie zarz dzania na
progu XXI wieku.

owa kluczowe: zarz dzanie, zarz dzanie zasobami ludzkimi (ZZL), motywacje, ocena
pracowników.

Wst p
W wieku XX mia miejsce wyj tkowy post p w rozwoju gospodarczym wiata,
zw aszcza rejonów obj tych stref cywilizacyjn europejsk , a nast pnie w Azji Wschodniej.
O post pie tym zadecydowa y zmiany w wielu obszarach, zw aszcza w rozwoju techniki,
biologii, zarz dzania, informatyki i ekonometrii. Przemiany te znalaz y odbicie we
wszystkich dzia ach i ga ziach gospodarki oraz w yciu spo ecznym. Osi gni cia maj
charakter zarówno materialny, jak i niematerialny. Z ka dym z nich wi e si jednak
zastosowanie zarz dzania, b

cego dzia aniem polegaj cym na dysponowaniu zasobami w

taki sposób, aby uzyska cele zgodne z zamierzeniami kieruj cego. Zarz dzanie umo liwia
czenie ró nego rodzaju post pu i osi ganie rozwoju gospodarczego oraz cywilizacyjnego
zarówno na poziomie mikroekonomicznym poszczególnych przedsi biorstw czy organizacji,
jak te w makroskali, przez ca e spo ecze stwo - krajowe lub wiatowe.
1

Zmiany w zarz dzaniu nast puj gwa townie, zachodz coraz szybciej, jednak ogólnie
mo na wytyczy ich generalny kierunek – od zarz dzania intuicyjnego do podej cia
naukowego – pocz tkowo g ównie z uwzgl dnieniem zagadnie organizacyjno-technicznych,
pó niej te z w czeniem zagadnie bardziej humanistycznych. Przez tysi ce lat, do prze omu
XIX i XX wieku, dominowa o podej cie intuicyjne, tradycyjne, zwyczajowe. Nie oznacza to,
e w ró nych miejscach nie pojawia y si my li, czy zastosowania wiedzy z zakresu
organizacji i kierownictwa, które imponuj dotychczas. Wystarczy wspomnie o budowie
piramid, organizacji aprowizacji armii przez Aleksandra Macedo skiego, czy organizacji
zarz dzania Rzymem. Jednak w skali masowej nowoczesne podej cie do organizacji i
zarz dzania pojawi o si niespe na wiek temu. Na równi z rozwojem techniki i biologii
przyczyni o si ono do osi gni cia obecnego poziomu rozwoju cywilizacji. Wiele wskazuje
na to, e rola zarz dzania w przysz
wzro nie. Inne b

ci nie b dzie mala a, lecz przeciwnie, jego ranga

jednak wyzwania i st d warto problematyce tej po wi ci nieco uwagi.

Rozwój my li z zakresu organizacji i zarz dzania
Na przestrzeni wieków w ró nych dziedzinach mo na by o spotka si z tradycyjnymi
metodami organizowania pracy zarówno indywidualnej, jak i zespo owej, m. in. w rolnictwie,
czy w rzemio le. Dopiero przemiany spo eczne i gospodarcze, jakie zasz y w stosunkach
produkcji na prze omie XIX i XX wieku, spowodowa y konieczno

stworzenia nowych

koncepcji (zasad) zarz dzania. Powa niejsze badania nad zarz dzaniem zacz y si wi c
rozwija dopiero w XIX w., kiedy to rozwój przemys u spowodowa pojawienie si
nieznanych przedtem zagadnie organizacyjnych, zwi zanych z nowymi sposobami pracy
(nowe maszyny, narz dzia) i coraz liczniejszymi za ogami robotników zatrudnianych w
przedsi biorstwach. Jednym z prekursorów naukowej organizacji pracy, który dostrzeg
znaczenie zasobów ludzkich w organizacji by brytyjski przemys owiec Rober Owen. Uwa
on, e wi ksza troska o robotników spowoduje zwi kszenie produkcji. Wprowadzi lepsze
warunki pracy, posi ki pracownicze, wy szy wiek zatrudnianych dzieci. Nie znalaz jednak
na ladowców w ród sobie wspó czesnych, ale jego idee zosta y rozwini te pó niej. Do licznej
grupy pionierów zarz dzania zalicza si równie Ch. Babbage`a – angielskiego matematyka
koncentruj cego swoj uwag na efektywno ci produkcji, ale dostrzegaj cego równie
element ludzki w zarz dzaniu.
W rozwoju naukowego zarz dzania rozwin o si wiele nurtów i kierunków my lenia, do
których mo na zaliczy [Griffin 1996]:
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-

podej cie klasyczne, w ramach którego mo na wyró ni naukowe zarz dzanie i
zarz dzanie administracyjne,

-

podej cie behawioralne – obejmuj ce ruch na rzecz stosunków mi dzyludzkich,

-

podej cie ilo ciowe,

-

podej cie integruj ce.

Spojrzenie klasyczne na zarz dzanie obejmuje dwa ró ne podej cia: naukowe zarz dzanie
Taylora (pierwotnie nazywane „zarz dzaniem przez stawianie zada ”) i zarz dzanie
administracyjne Fayola (klasyczna teoria organizacji).
Naukowe zarz dzanie zajmowa o si popraw wyników osi ganych przez poszczególnych
robotników. Taylor obserwuj c prac robotników stwierdzi spowalnianie przez nich pracy
(celowa praca w tempie ni szym od mo liwo ci). Doszed przy tym do wniosku, e mo liwe
jest projektowanie efektywnego wykonania pracy. Rezultatem jego eksperymentów by o
sformu owanie nast puj cych kroków w naukowym zarz dzaniu: naukowo opracowa ka dy
element pracy na danym stanowisku, naukowo dobiera pracowników (szkoli ich),
nadzorowa (by mie pewno , e b

si stosowa do przypisanych im metod wykonywania

pracy), dalej planowa prac , ale wykorzystywa robotników do faktycznego jej
wykonywania. Badacze tego kierunku byli przekonani, e usprawnienie stanowisk pracy i
ca ej za ogi spowoduje wzrost sprawno ci ca ej organizacji.
Drugim kierunkiem w ramach podej cia klasycznego by o zarz dzanie administracyjne,
które koncentruje si na zarz dzaniu ca organizacj . Jego g ównym przedstawicielem by
Henri Fayol, który uj praktyk zarz dzania w czternastu zasadach, dotycz cych podzia u
pracy, autorytetu, dyscypliny, jedno ci rozkazodawstwa, jedno ci kierownictwa,
podporz dkowania interesu osobistego interesowi ogó u, wynagrodzenia, centralizacji,
hierarchii, adu, sprawiedliwo ci, stabilizacji personelu, inicjatywy podw adnych i harmonii.
Spojrzenie klasyczne stworzy o podstawy do dalszego rozwoju teorii zarz dzania.
Skoncentrowa o równie uwag na zarz dzaniu jako przedmiocie bada naukowych. Jednak
w wi kszo ci wypadków pracowników traktowa o raczej przedmiotowo.
Nieco inne podej cie do zarz dzania prezentuje kierunek behawioralny, który g ównie
zwraca uwag na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe. Obejmuje
on dwa kierunki: ruch human relation i zachowania organizacyjne. Do prekursorów podej cia
behawioralnego zaliczany jest E. Mayo, który przeprowadzi badania wp ywu o wietlenia na
wydajno

pracy. Wnioskiem z tych bada by o stwierdzenie, i o wietlenie nie ma

decyduj cego wp ywu na wydajno , zale y ona natomiast od zainteresowania pracownikami
i ich prac . Ruch human relation przyjmuje za

enia, e troska mened era o robotników
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doprowadzi do wzrostu zadowolenia, które z kolei zaowocuje popraw wyników. Kierunek
ten koncentruje si na ma ych zespo ach pracowniczych i przez ich prac oceniane jest
zarz dzanie ca organizacj . Wyró nia si w nim przede wszystkim dwóch badaczy: A.
Maslowa i D. McGregora. Maslow wysun teori , e cz owiek jest motywowany przez
potrzeby, uk adaj ce si w hierarchi i obejmuj ce bod ce pieni ne oraz spo eczn
akceptacj . Natomiast McGregor uj swoj my l w formie dwóch niezgodnych ze sob
(przeciwstawnych) teorii – teorii X odzwierciedlaj cej negatywne pogl dy na robotników
(odpowiadaj jej pogl dy naukowego zarz dzania) i teorii Y - bardziej pozytywnej,
reprezentuj cej podej cie od strony stosunków mi dzyludzkich. McGregor by przekonany,
e teoria Y jest najlepsz filozofi dla wszystkich mened erów.
Podej cie behawioralne zwróci o uwag na stosunki mi dzyludzkie, upowszechni o
przekonanie, e pracownicy s nie tylko narz dziem oraz przynios o wa ne wnioski w
dziedzinie motywacji i innych procesów interpersonalnych w organizacjach.
Kolejnym podej ciem jest spojrzenie ilo ciowe, w którym stosuje si techniki ilo ciowe. W
ramach tego spojrzenia mo emy wyró ni ilo ciow teori zarz dzania – podej cie do
zarz dzania koncentruj ce si zw aszcza na opracowaniu modeli matematycznych oraz
zarz dzanie operacyjne polegaj ce na wspomaganiu organizacji w efektywnym wytwarzaniu
produktów i us ug.
Podej cie integruj ce przyjmuje, i wszystkie trzy poprzednie spojrzenia nie musz by
ze sob sprzeczne, a ich dorobek mo na wykorzystywa jednocze nie. Du

rol odgrywa tu

my lenie systemowe, zwracaj ce uwag na powi zania informacyjne mi dzy organizacj a
otoczeniem, na sprz enia zwrotne mi dzy zjawiskami zewn trznymi i wewn trznymi.

Wspó czesne tendencje w zarz dzaniu
Obserwuj c wspó czesne tendencje w organizacji nowych, rozwojowych przedsi biorstw
mo na zauwa

przesuwanie si znaczenia czynników produkcji, które w dotychczasowej

formule oznaczaj ziemi , kapita , prac i zarz dzanie w kierunku nabierania coraz wi kszego
znaczenia przez triad , któr stanowi informacja, wiedza i kreatywno . Jest rzecz
oczywist , e nale y jak najlepiej, najbardziej efektywnie wykorzystywa ziemi , a tak e
rodki trwa e i obrotowe, jednak czynnikiem decyduj cym o sukcesie staj si zasoby ludzkie,
z ich umiej tno ci osi gania i przetwarzania informacji, pomys owo ci i
przedsi biorczo ci , poszukiwaniem nowych, twórczych rozwi za . To nie jest przypadek, e
kraje, przedsi biorstwa i organizacje przoduj ce, ekspansywne, relatywnie najbardziej dbaj o
zasoby ludzkie. Po dominacji w nauce i praktyce traktowania ludzi jako „cz owieka
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ekonomicznego”, coraz szersze jest widzenie go jako „cz owieka spo ecznego”, za na
horyzoncie pojawia si poj cie „cz owieka samorealizuj cego si ”. W ostatnich dwudziestu
latach rozwin si wi c bardzo silny nurt naukowy i praktyczny, okre lany jako zarz dzanie
zasobami ludzkimi (ZZL), który traktuje ludzi przyczyniaj cych si do realizacji za

onych

celów i umocnienia przewagi konkurencyjnej organizacji, jako najcenniejszy jej kapita .
Pracodawca widz c, e efektywno

przedsi biorstwa zale y od kreatywno ci pracowników,

inwestuje w nich, m.in. w formie ró nych szkole , kursów, do wiadcze . Zmianie ulega rola
polityki personalnej, form naboru pracowników, czy nawet ca ego procesu kadrowego, w
kierunku form aktywnych, w poszukiwaniu osób najbardziej sprawnych do obsady
konkretnego stanowiska, na które dokonywana jest rekrutacja.
Szczególnie du ej wagi w zarz dzaniu nabiera problematyka jako ci we wszystkich jej
wymiarach – od cech u ytkowych, niezawodno ci, praktyczno ci, zgodno ci z wymogami i
normami, trwa

ci, atwo ci obs ugi, estetyki i wygl du, czy postrzegana jako

mark produktu. Jako

zwi zan z

dotyczy nie tylko produktu czy us ugi, lecz tak e procesu

produkcyjnego i wszystkich funkcji przedsi biorstwa. Jako

tak rozumiana okre lona jest

jako „big Q”. Jej rozwój wi e si z powstaniem systemu TQM, czyli kompleksowego
zarz dzania przez jako . W systemie tym za jako

odpowiadaj wszyscy pracownicy, d

c

do celu okre lonego zgodnie z zasad SMART [Skrzypek 2000]:
Specific – jasno okre lony
Measurable – wymierny
Agreed – uzgodniony z pracownikami
Realistic – realistyczny.
Time related – usytuowany w czasie
Ogólnie mo na stwierdzi , e TQM opiera si na czterech zasadach: przyj cie, e jako
jest g ównym celem dzia ania przedsi biorstwa, zadaniem dla ka dego pracownika, ma
charakter wielowymiarowy, obejmuje ludzi, procesy i system oraz uznanie, e wadom trzeba
zapobiega a nie je wykrywa . Wydaje si , e system ten b dzie si upowszechnia na ró ne
bran e, przedsi biorstwa, organizacje.

Wyzwania w zakresie zarz dzania na progu XXI wieku
Gwa townie i coraz szybciej zmieniaj ce si otoczenie przedsi biorstw oraz innych
organizacji wywo uje ju , a b dzie powodowa o coraz silniejsze procesy dostosowawcze w
ich podej ciu do zarz dzania. Analiza sytuacji pozwala na wysuni cie kilku przemy le , które
nie wyczerpuj ca

ci zagadnienia, maj jedynie kierunkowy charakter.
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1.

Nie ulega w tpliwo ci, e o sukcesie organizacji i przedsi biorstw w przysz
decydowali b

ci

ich cz onkowie i za ogi, a dok adniej ich wiedza, umiej tno ci,

do wiadczenie, elastyczno , zdolno ci, cechy osobowe, motywacje itp. St d te w
zarz dzaniu wzrasta b dzie rola czynnika ludzkiego, a wi c organizacje b

musia y

inwestowa w pracowników. Oznacza to powolne wycofywanie si w wyborze strategii
zarz dzania naborem kadr z modelu sita na rzecz modelu kapita u ludzkiego. Innego
znaczenia nabiera te formu owanie pozytywnej kultury organizacyjnej, wi

cej coraz

silniej ca y personel w d eniu do realizacji wytyczonych celów. Pomocne mo e by tu
wykorzystanie wzorców modelu japo skiego. Wydaje si , e dla cementowania
pracowników b dzie rozwija si system zwolnie monitorowanych (outplacment)
zapewniaj cy, e nawet po utracie pracy pracownik nie jest pozostawiony samemu sobie.
Zmiana znaczenia zarz dzania zasobami ludzkimi postawi te na porz dku dziennym
cis wspó prac kierowników liniowych ze specjalistami do spraw osobowych, a tak e
pe niejsze koordynowanie polityki kadrowej ze strategi rozwoju ca ego przedsi biorstwa.
2.

O przetrwaniu, a tym bardziej rozwoju przedsi biorstwa XXI wieku decydowa
dzie umiej tno

jego dostosowania si do turbulencji otoczenia. Dlatego te organizacje

sukcesu to „organizacje ucz ce si ”. W ramach szkole nast pi przesuni cie od form
pasywnych (typu wyk ad, lektura, konferencja itp.) do bardziej aktywnych, takich jak:
grupowe rozwi zywanie problemów, symulacje i studium przypadku, modelowanie
zachowa , czy te – coraz bardziej obiecuj ce i coraz cz ciej stosowane uczenie si przez
przygod , np. tzw. outdoor training (praca zespo owa w grupach, na onie przyrody,
cz ca wysi ek fizyczny z rozwi zywaniem problemów; najcz ciej s

y rozwijaniu

kreatywno ci i umiej tno ci pracy w zespole). W organizacjach mo e mie te miejsce
pewien powrót do tradycji, cho w innym kszta cie, np. do mentoringu, czy coachingu,
gdzie osoby do wiadczone przekazuj swoj wiedz osobom mniej fachowym (dawniej w
nauce uwa ano to za rodzaj feudalizmu).
3.

Ze znacznymi zmianami nale y liczy si w zakresie motywowania pracowników. Ju
obecnie w wielu przedsi biorstwach i organizacjach wyra nie wida , e motywacja czysto
materialna nie jest skuteczna. Nale y wi c oczekiwa jakiej formy po czenia dzia ania
za

motywacyjnych teorii tre ci (g ównie dotycz potrzeb ludzkich), teorii procesu

(oczekiwa , sprawiedliwo ci), teorii wzmocnienia zachowa (wzmocnienie pozytywne,
negatywne), z teori ustalania celów oraz japo skim podej ciem, traktuj cych zarówno
kieruj cych, jak i podw adnych jako jedn grup o wspólnych celach (np. ko a jako ci). W
strukturze motywatorów mo na liczy si ze wzrostem roli perkwizytów (samochód
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bowy, telefon komórkowy, strój s

bowy, transport itp.), sk adników partycypacji

finansowej typu udzia w zyskach czy kapitale przedsi biorstwa (akcje), preferencyjne
po yczki oraz ró nego rodzaju benefitów, jak np. opieka medyczna czy program
emerytalny.
4.

W zakresie polityki (strategii) kadrowej du ych organizacji nale y liczy si w
przypadku naboru zewn trznego z „dopracowaniem” procedur, mniejsz przypadkowo ci
i nastawieniem na poszukiwanie osób do konkretnych stanowisk, czyli rekrutacj
segmentow . Oczekiwa nale y te wzrostu znaczenia rekrutacji wewn trznej spo ród
osób ju zatrudnionych. Coraz wi ksz rol mo e pe ni te ograniczanie kosztów
zatrudnienia poprzez na przyk ad prac w nadgodzinach, a tak e – w formie leasingu
pracowników na krótsze okresy.

5.

Znacznych zmian nale y oczekiwa w zakresie oceny kadr. W procesie ewaluacji
zastosowanie maj ró ne kryteria, takie jak: kwalifikacyjne (wiedza), efektywno ciowe
(wyniki), behawioralne (zachowania) oraz osobowo ciowe (cechy pasywne). Dotychczas
kryteria te oceniano na ogó roz cznie zarówno w formie jedno- jak i wielokryteryjnej. W
przysz

ci nale y oczekiwa kompleksowego ich ujmowania, z wykorzystaniem wielu

zró nicowanych technik, takich jak: technika wydarze krytycznych (zapis zachowa
odbiegaj cych od standardów), technika porówna ze standardami, porównywanie parami,
technika wymuszonego rozk adu (tworzenie list kwalifikacyjnych, w których wyodr bnia
si „najlepszych” i „najgorszych”), arkusze oceny, testy itp. Jako bardzo obiecuj ce
wydaj si takie metody jak: portfolio personalne (podzia pracowników wed ug dwóch
kryteriów – efektów pracy i mo liwo ci rozwojowych), metoda 360o (samoocena oraz
ocena pracownika przez prze

onych – bezpo redniego i nadrz dnego, podw adnych,

wspó pracowników i klientów), a tak e asessment center (badanie uzdolnie , osobowo ci,
zachowa grupy kandydatów na kierowników przez zespó ekspertów przy u yciu ró nych
technik, wicze , pyta , obserwacji, analizy przypadków).
6.

Przy pieszenie tempa ycia gospodarczego, zmienno

sytuacji, trudno ci w

spe nieniu oczekiwa i wymaga powoduj , e wiele osób pe ni cych funkcje kierownicze
(i nie tylko) b dzie coraz cz ciej zestresowanych. Wynika to mo e z przeci enia
sytuacje deprywacji (niezaspokojenie w asnych potrzeb), zagro enia, niskiej odporno ci na
stres, ró nicy mi dzy stopniem nacisku otoczenia a umiej tno ciami radzenia sobie itd.
Spowoduje to, e w ramach edukacji przysz ych i obecnych kadr kierowniczych coraz
wi kszego znaczenia nabiera b dzie rozwijanie technik skutecznej relaksacji, które ju
istniej [Hamer 1998], lecz wymagaj upowszechnienia.
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7.

Wiele wskazuje na to, e przysz

stanowi gospodarstwo oparte na wiedzy (GOW).

W tym kontek cie zarz dzanie staje przed nowymi wyzwaniami, zw aszcza zwi zanymi z
odpowiedzi na nast puj ce pytania [Kwiatkowski 2001]:
1) know-what – czyli wiedzie co robi ,
2) know-why – dlaczego,
3) know-how – jak,
4) know-who – kto,
5) know-when – kiedy,
6) know-which – które funkcje s najwa niejsze,
7) know-between – jakie s relacje pomi dzy funkcjami organizacji i rynkami,
8) know-where – gdzie szuka nowych rozwi za , innowacji,
9) know-whether – czy kontynuowa badania o potencjalnie niebezpiecznych skutkach
ubocznych,
10) know-iff – je li co robi , to na jakich warunkach.

Niezb dne jest wykszta cenie spo ecze stwa i mened erów zdolnych sprosta takim
wymaganiom. Umiej tno ci w

ciwej odpowiedzi na tak postawione pytania wymaga

zmiany w systemie kszta cenia – na ka dym poziomie, od podstawowego do wy szego.
Niezb dny jest proces odchodzenia od dotychczasowych metod nauczania i dochodzenia do
innych form edukacji. Obrazuje to poni sze zestawienie [Kwiatkowski 2001].

OD

DO

nauczania

uczenia si

pokazywania

odkrywania

wierzenia

rozumienia

ów

do wiadczenia

uchania

dzia ania

podporz dkowywania si

przewodzenia

dzia ania w pojedynk

dzia ania w zespole

stresu

wyzwania

nudy

pobudzania

oceny

tre ci

niewiarygodne

proste i mo liwe

Takie podej cie do zarz dzania jest konieczne, aby polskie spo ecze stwo przyj o
wyzwanie gospodarki otwartej na wiedz w XXI w. oraz nie by o opó nione wobec rozwoju
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spo ecze stwa krajów rozwini tych. Aby tak si sta o, musi mie miejsce zjawisko, które
spowoduje, e [Kukli ski 2001]:
1) polskie spo ecze stwo b dzie konkurencyjne, a wi c uzna zasad konkurencji jako
naczeln zasad organizacji spo ecze stwa, gospodarki, pa stwa,
2) polskie spo ecze stwo b dzie innowacyjne, czyli innowacje spotkaj si z jednej
strony z pozytywnym odzewem, z drugiej za zostan stworzone warunki dla
kreowania nowych rozwi za na wszelkich polach aktywno ci spo ecznej i
gospodarczej,
3) niezb dna jest permanentna, efektywna edukacja spo ecze stwa na ka dym poziomie
– zawodowym i wiekowym.
Przedstawione rozwa ania i uwagi wskazuj , e w bie cym wieku b dziemy mieli do
czynienia z olbrzymimi zmianami w zakresie zarz dzania i edukacji. B

one dotyczy y

wielu aspektów, zw aszcza dochodzenia do perfekcji w zakresie jako ci, uelastycznienia oraz
sp aszczenia struktur organizacyjnych, globalizacji organizacji, zmian kana ów komunikacji
mi dzy filiami, czy dzia ami przedsi biorstw. G ówne zmiany b

jednak zawsze wi za y si

z czynnikiem ludzkim. St d wielkiego znaczenia nabiera aktywna, wielostronna edukacja,
zw aszcza m odego pokolenia, poczynaj c od szko y podstawowej po studia wy sze.
Niezb dne jest te kszta cenie permanentne osób doros ych. Zarówno w stosunku do dzieci,
odzie y, jak i doros ych powinno ono by prowadzone nie metodami podaj cymi, z
rozwojem umiej tno ci zapami tywania, encyklopedycznymi, lecz g ównie dla umiej tnego
znajdowania rozwi za w nowych sytuacjach, a tak e dostosowywania si do zmian, bowiem
ównym zadaniem kadry kreuj cej przysz

b dzie dostosowywanie, adaptowanie, czyli

nieustanne zmienianie.
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The role of management in on edge of XXI century

Summary

In the paper has been presented the rule of management in economic and civilization
development on the level of microeconomics in separate enterprises or organization as well as
macroeconomic – whole society. There was made the analysis in tendency of change in
management, in development of theory organization and management and the challenge for
management on edge of XXI century.

Key words: management, Human Resources Management (HRM), motivation, staff
evaluation
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awomir Konieczny

Ekonomiczna i techniczna analiza mo liwo ci wykorzystania biopaliw sta ych w Polsce

Streszczenie:
Istnieje

szereg

korzy ci

wskazuj cych

wykorzystuj cej biopaliwa sta e jako

na

potrzeb

rozwoju

energetyki

ród a energii - korzy ci charakterze spo ecznym,

ekonomicznym, rolniczym i ekologicznym. Jest to szansa dla lokalnych spo eczno ci, dla
rozwoju lokalnego agrobiznesu i nowych miejsc pracy na wsi oraz mo liwo ci uzyskania
dodatkowych dochodów z uprawy ro lin energetycznych. Realizowane w Polsce inwestycje
w energi

konwencjonaln

charakteryzuj

si

wysokimi jednostkowymi kosztami

inwestycyjnymi. Za energetycznym wykorzystaniem biopaliw sta ych przemawiaj bardzo
niskie roczne koszty ich pozyskania. Najwi ksz efektywno

ekonomiczn i najmniejsze

wymagania technologiczne ma s oma wykorzystana jako biopaliwo.

owa kluczowe: surowce odnawialne, biomasa, s oma, drewno, ekonomia, agrobiznes

Wst p
System energetyczny na wiecie i w Polsce, zarówno w sektorze masowego odbioru
energii cieplnej i elektrycznej, jak i odbiorców indywidualnych, jest oparty przede wszystkim
na paliwach kopalnych. Paliwa takie jak w giel, ropa czy gaz ziemny, pokrywaj 80%
ogólnego zapotrzebowania na energi . Szacowane zasoby tych paliw, przy aktualnych
trendach wydobycia wystarcz

na oko o 100 lat, dlatego te , w ostatnich latach,

zintensyfikowano na wiecie i w Polsce badania nad wykorzystaniem odnawialnych róde
energii (OZE). Wed ug szacunkowych ocen, odnawialne

ród a energii znacznie

przewy szaj w skali wiatowej zasoby energetyczne no ników tradycyjnych, jednak z
powodu zbyt wielu, ró norodnych uwarunkowa , tylko cz

z nich mo e znale

zastosowanie w praktyce.
Udzia

odnawialnych

róde

energii w bilansach paliwowo-energetycznych w

poszczególnych krajach jest bardzo zró nicowany. W Europie najwy szym wska nikiem
charakteryzuj si : Szwecja, Austria, Finlandia i Portugalia, najni szym za , wielka Brytania i
Belgia. W celu zwi kszenia udzia u OZE w ogólnym zu yciu paliw i energii w Unii
Europejskiej opracowano „Bia

Ksi

– Energia dla przysz
1

ci – odnawialne ród a

energii”. Potwierdzone zosta o w ten sposób, e kluczow korzy ci z wykorzystania OZE w
UE jest wzrost bezpiecze stwa energetycznego. Przewiduje si , e udzia OZE w bilansie
paliwowo-energetycznym w 2010 roku wynosi b dzie 12%. W dokumencie tym o znaczeniu
strategicznym, za
roku udzia

ono ilo ciowe podwojenie produkcji OZE w latach 1998-2010. Do 2010

róde odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ma wzrosn

23,5%. Ponad dwukrotnie zwi kszy si
odnawialnych paliw p ynnych ma wzrosn

te

z 14,3 do

produkcja energii cieplnej, a zu ycie

a sze dziesi ciokrotnie. Celem proponowanych

przez UE rozwi za jest przede wszystkim pokonanie barier w rozwoju odnawialnych róde
energii. Tak e kraje cz onkowskie powinny wprowadza rozwi zania prawne, finansowe i
fiskalne u atwiaj ce rozwój energetyki opartej o odnawialne ród a.

Materia i metody badawcze
W niniejszym opracowaniu pos

ono si metod opisow w cz ci prezentuj cej

korzy ci wynikaj ce ze stosowania surowców odnawialnych, oraz zastosowano metod
analizy kosztów przy porównywaniu poszczególnych rodzajów wykorzystywanych no ników
energii. Dane ekonomiczne i technologiczne zebrano na podstawie dost pnej literatury.

Analiza korzy ci z zastosowania surowców odnawialnych.

Technologie
redukowa

emisj

wykorzystania

surowców

odnawialnych

pozwalaj

efektywnie

gazów cieplarnianych. Najwi kszy wp yw na wyst powanie efektu

cieplarnianego ma dwutlenek w gla (ok. 55%). Badania wskazuj , e istnieje pilna potrzeba
przyspieszenia dzia

w skali globalnej, które os abi yby wzrost koncentracji dwutlenku

gla i pozwoli y na zachowanie bilansu cieplnego atmosfery. Jednocze nie nale y
zauwa

,

e strumie

dwutlenku w gla emitowany podczas spalania biomasy jest

poch aniany w procesie fotosyntezy i wykorzystywany do wzrostu ro lin w procesie
wegetacji. Podczas spalania biomasy nie jest wprowadzany do atmosfery dodatkowy
dwutlenek w gla.
Wykorzystanie surowców odnawialnych powoduje tworzenie dodatkowych miejsc
pracy, gdy zatrudnianie przy produkcji i obs udze urz dze i linii technologicznych, przy
produkcji i przygotowaniu biopaliw, w obs udze przedsi biorstw inwestuj cych w tym
sektorze daje kilkakrotnie wi cej miejsc pracy ni w energetyce tradycyjnej: 2 - 5-krotnie
wi cej w energetyce opartej na spalaniu paliw kopalnych i 15-krotnie wi cej ni w przypadku
energetyki j drowej.
2

Stosowanie rolniczych surowców odnawialnych pozwala na nap yw kapita u na tereny
wiejskie. Jednym z wymaga spo ecznych jest wyrównanie luki ekonomicznej i socjalnej
pomi dzy wsi i miastem. Mo na tego dokona poprzez zrównowa ony rozwój obszarów
wiejskich maj c na uwadze, e ochrona rodowiska, wzrost ekonomiczny i rozwój cz owieka
od siebie zale ne. Takie rozumienie zrównowa onego rozwoju jest szczególnie istotne dla
regionów kraju, gdzie brak jest zbytu na produkcj

rolnicz

i gdzie wystepuje du e

bezrobocie.
Korzystanie z energetycznych surowców odnawialnych jest ród em dochodów dla
pa stwa i gminy. Zw aszcza biomasa jako surowiec, ze wzgl du na nieop acalno

jej

transportu poza region, misi by przetwarzana w promieniu oko o 30 km od miejsca uprawy.
Na terenie gminy powstaj

nowe, rozproszone miejsca pracy a wspó

zintegrowanego systemu uprawy mog by setki w

cicielami

cicieli gruntów i udzia owcy kapita u

inwestycyjnego w technologie przetwarzania.
Zastosowanie biomasy zmniejsza koszty produkcji ciep a i wp ywa dodatnio na
poziom

ycia ludno ci lokalnej, poprawia op acalno

produkcji rolniczej i znacznie

zmniejsza zagro enie po arowe. Jednocze nie, otwieraj si mo liwo ci rozpocz cia upraw
ro lin energetycznych, poprawiaj cych wydajno

z hektara. W krajach o wi kszym

do wiadczeniu w wykorzystywaniu biomasy do celów energetycznych z 1 ha otrzymuje si
15-20 ton biomasy o kaloryczno ci 15 MJ/kg. W Polsce otrzymuje si 3 - 5 ton z ha.
Uprawa rolniczych surowców odnawialnych stwarza szans rolniczego wykorzystania
od ogów. Istniej w tym wzgl dzie ogromne rezerwy, gdy znaczna cz

obszarów rolnych

nie jest w ogóle uprawiana, a jednocze nie nie s jeszcze rozpowszechnione uprawy ro lin na
potrzeby energetyczne. Przewidywane rezerwy mog si gn

od 150 do 200 PJ, co stanowi 7-

9% zapotrzebowania na energi .

ciwo ci biomasy jako ród a energii
Poza energi

s oneczn , wiatrow , geotermaln , energi

wody, energi

biopaliw

ynnych i gazowych, istotne ród o energii odnawialnej stanowi mog biopaliwa sta e takie
jak: s oma ro lin zbo owych, ro liny o szybkim i du ym przyro cie biomasy (malwa
pensylwa ska, trzcina chi ska, wierzba), oraz odpady drzewne. Biomasa jest najwi kszym
potencjalnym i najbardziej obiecuj cym ród em energii odnawialnej na wiecie, w tym tak e
w Polsce. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka edukacyjna, promocyjna oraz wdro enie
3

szeregu projektów demonstracyjnych i u ytkowych, najwi ksze mo liwo ci zastosowania
biopaliw sta ych istniej w sektorze indywidualnym, rolnictwie, lokalnym ciep ownictwie i
przemy le drzewnym. Naturalnym kierunkiem wykorzystania biopaliw sta ych w Polsce jest
produkcja ciep a w oparciu o bezpo rednie spalanie w odpowiednio zaprojektowanych
kot ach

ciep owniczych.

W

dalszej

perspektywie

jest

przewidywana

mo liwo

wykorzystania biopaliw sta ych w instalacjach wi kszej mocy – produkuj cych energi
cieplna i elektryczn w systemach skojarzonych.
Sektorem, w którym najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie biopaliw, jest
przemys drzewny, w którym od wielu lat stosowane s systemy ciep ownicze oparte na
odpadach drzewnych. Obserwuje si coraz szersze zainteresowanie wykorzystaniem drewna i
omy w sektorze gospodarstw indywidualnych, przede wszystkim z racji mo liwo ci
obni enia kosztów ogrzewania. Liczb gospodarstw indywidualnych opalanych drewnem
szacuje si na ok. 100 000. Liczba nowoczesnych, zautomatyzowanych instalacji kot owych
opalanych odpadami drzewnymi, funkcjonuj cych najcz ciej przy zak adach przemys u
drzewnego, szacuje si na ok. 70. Z coraz wi kszym zainteresowaniem spotyka si tak e
wykorzystanie tego typu kot ów do ogrzewania szkó na terenach wiejskich i w ma ych
miejscowo ciach. Stymuluje to rozwój krajowej produkcji kot ów grzewczych ma ej i
redniej mocy jak i technologii ciep owniczych z wykorzystaniem biopaliw.
Ró norodno
urz dze

powoduje,

materia u wyj ciowego, konieczno

dostosowania technologii i mocy

e biopaliwa wykorzystywane s

w ró nej postaci. Drewno

wykorzystywane jest w postaci zr bków, kawa ków, wiórów trocin, py u drzewnego lub w
postaci zbrykietowanej. S oma - w postaci kostek i balotów ró nej wielko ci, ewentualnie w
postaci rozdrobnionej na sieczk , w niektórych zautomatyzowanych technologiach. Ro liny
energetyczne typu malwa pensylwa ska – w postaci zbrykietowanej.
Biopaliwa sta e posiadaj

ró ne w

ciwo ci fizyczne (wilgotno , stopie

rozdrobnienia, g sto ), mog by tak e w ró nym stopniu zanieczyszczone i w ró nym
stopniu odpowiada wymogom poszczególnych technologii. Najwa niejszymi parametrami
termofizycznymi biopaliw s : warto

opa owa oraz ciep o spalania, nazywane te doln

warto ci opa ow .
Tabela 1. Warto

opa owa biopaliw sta ych i tradycyjnych no ników energii

Table 1. Combustible value of solid biofuels and traditional carriers of energy
Biopaliwo

Warto

Drewno odpadowe

16

4

opa owa (GJ/t)

Malwa pensylwa ska

18

Miscantus (trzcina chi ska)
oma

17

ta

14,3

oma szara

15,2

giel kamienny

25

giel brunatny

8

Koks

27

Gaz ziemny

48

Gaz propan-butan

45

Olej opa owy

42

ród o: Zestawienie w asne.
Source: Own calcutation.

W przypadku drewna parametry te wynikaj

z jego sk adu chemicznego i s

uzale nione od wilgotno ci materia u. Przyk adowo warto

opa owa mokrego drewna o

naturalnej wilgotno ci 50-60% wynosi 608 GJ/t, natomiast po podsuszeniu do stanu
powietrznie-suchego, gdy wilgotno

spada do ok. 20 %, wzrasta do poziomu 14-16 GJ/t oraz

do ok. 19 GJ/t przy ca kowitym wysuszeniu. Mo na wi c przyj , e w przybli eniu 1 tona
gla kamiennego (warto

opa owa 23-25 GJ/t) równowa ona jest w przybli eniu przez 1,5

tony drewna.
S oma wykorzystywana do celów energetycznych tak e musi spe nia
wymagania, dla u atwienia procesu jej spalania, a jej warto
wszystkim od jej wilgotno ci. Zalecana wilgotno

okre lone

energetyczna zale y przede

s omy wykorzystywanej na cele

energetyczne powinna waha si w granicach 12-20%. Wi ksza wilgotno

s omy powoduje

problemy w jej magazynowaniu, transporcie, za adunku, rozdrabnianiu i spalaniu, skutkuj c
m.in. podwy szon

emisj

zanieczyszcze

w spalinach. Warto

opa owa s omy przy

wilgotno ci nie przekraczaj cej 15% wynosi 14-15,2 GJ/t. Prowadzone do wiadczenia
wykaza y, e pozostawienie ci tej i sprasowanej s omy na pokosie i poddanie jej dzia aniu
deszczu (proces wi dni cia) sprzyja cz ciowemu wyp ukaniu sk adników sprawiaj cych
opot przy spalaniu (g ównie chloru i metali alkalicznych) i powoduj cych korozj kot ów.
Cech charakterystyczn takiej s omy jest jej szary kolor w porównaniu do s omy wie ej,
która ma kolor

ty. Przyjmuj c, e warto

porównuj c t warto

opa owa s omy wynosi oko o 15 MJ/kg. i

z warto ci opa ow w gla (tabela 1) mo na zauwa

, e pod

wzgl dem energetycznym 1 tonie w gla odpowiada oko o 1,5 tony s omy. Wynika z tego, i
ze zbiorów s omy z 1 ha pola (oko o 5 ton) mo na przez jeden sezon grzewczy ogrza domek
mieszkalny o powierzchni 70-80 m2. Ta sama ilo

s omy wystarczy tak e na wysuszenie

ziarna kukurydzy zebranego z powierzchni 4 ha, rzepaku z 14 ha a zbo a z 18 hektarów.
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ród em surowca energetycznego mog

by

tak e plantacje ro lin wieloletnich

daj cych du e i szybkie przyrosty biomasy w ci gu roku. Jedn z takich ro lin, których
plantacje mo na ju spotka w Polsce jest malwa pensylwa ska – odmiana Petemi. Uprawa
plantacji tej ro liny trwa od 20 do 30 lat z jednego nasadzenia. Pierwszy plon handlowy
surowca osi ga si ju w drugim roku, co gwarantuje szybki zwrot kosztów za

enia

plantacji. Jest to uprawa charakteryzuj ca si trwa ym i stabilnym corocznym plonowaniem,
co daje mo liwo

zapewnienia sta ych dostaw surowca dla przedsi biorstwa energetyki

cieplnej. Odmiana Petemi nie wykazuje specyficznych wymaga glebowych i klimatycznych,
z powodzeniem mo e by uprawiana w ca ej strefie klimatu umiarkowanego, co umo liwia
lokalizacj plantacji w bezpo rednim s siedztwie odbiorcy w dowolnym miejscu w kraju, bez
ponoszenia zb dnych nak adów na transport. Upraw , nawo enie, piel gnacje i zbiór biomasy
prowadzi si tradycyjnymi metodami z wykorzystaniem powszechnie u ywanych maszyn
rolniczych. Ro lina ta nadaje si do uprawy na glebach ubogich w sk adniki mineralne,
okresowo zbyt suchych, co predestynuje j szczególnie do uprawy na nieu ytkach rolnych i
od ogowanych glebach ni szych klas. Uzyskiwany plon to zr bki w ilo ci 15-20 ton suchej
masy z hektara o kaloryczno ci 18 GJ/t., przy wilgotno ci 10% i g sto ci (brykietu) od 800 do
1500 kg/m3. Ze wzgl du na sk ad chemiczny surowca, wytworzone z niego paliwo
charakteryzuje si nisk emisj szkodliwych produktów spalania, takich jak dwutlenek siarki i
tlenki azotu. Paliwo mo e by spalane z zastosowaniem zarówno tradycyjnych kot ów
glowych, opalanych drewnem, kominków jak równie nowoczesnych, zautomatyzowanych
systemów grzewczych. Zaletami tej ro liny s : prostota i niezawodno
odnawialno

i trwa

w plonowaniu oraz uniwersalno

tak e czysto

ekologiczna.

i ekonomiczno

w uprawie,

wykorzystania a

ród ro lin mo liwych do wykorzystania w charakterze biopaliw wymieniane s te
takie ro liny jak kenaf, miscantus, wiklina, konopie itp. Jednak ze wzgl du na ograniczenia w
uprawie oraz w

ciwo ci technologiczne uzyskiwanego surowca, nie mog by w chwili

obecnej traktowane jako odnawialne ród a energii do stosowania na skal przemys ow .
Inn ro lin posiadaj

pewne w

ciwo ci klasyfikuj ce j jako potencjalne ród o

biomasy jest trzcina chi ska z rodzaju Miscanthus. Charakteryzuje si ona bardzo bujnym
wzrostem. W rodowisku naturalnym dorasta do 6 metrów wysoko ci i rednicy p dów do 6
cm (st d zwana jest tez cz sto „traw s oniow ”), a plantacja mo e by u ytkowana przez 30
lat z jednego nasadzenia. Ro liny tego gatunku nie maj du ych wymaga w odniesieniu do
jako ci gleby, na której rosn , mog to by gleby 5 i 6 klasy oraz nieu ytki, ale w pierwszych
latach uprawy wymaga gleby o pH 6,5 i w miar wysokiego poziomu wody gruntowej.
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rednia ilo c opadów powinna zawiera si mi dzy 400 a 600, rednia temperatura roku
powinna wynosi 8oC M ode sadzonki s wra liwe na ujemne temperatury. Otrzymywany
plon to 26t/ha a warto

kaloryczna spalanej biomasy wynosi ok. 17GJ/t. Jak wykazuj

prowadzone dotychczas do wiadczenia, aby prowadzi jej upraw w warunkach klimatu
Polski nale y najpierw na drodze hodowlano-genetycznej uzyska

formy odporne na

wymarzanie i formy rozmna aj ce si generatywnie dla zwi kszenia wydajno ci rozmna ania
si tej ro liny.
Wszystkie opracowane technologie dotycz ce energetycznego wykorzystania wikliny
maj charakter lokalny a ze wzgl du na du e wymagania wodne tej ro liny, zasi g jej uprawy
jest ograniczony. W

ciwo ci fizyko-chemiczne odyg wikliny wymagaj stosowania do jej

zbioru specjalistycznych i drogich w eksploatacji maszyn, dlatego zastosowanie tej ro liny
mo liwe jest tylko w specyficznych, ci le okre lonych warunkach siedliskowych i przy
istnieniu lokalnego odbiorcy surowca, dysonuj cego odpowiedni technologi przetworzenia
go na energi ciepln .
Wzoruj c si

na do wiadczeniach krajów Unii Europejskiej, równie

w Polsce

wprowadza si eksperymentalne plantacje wierzby.

czna powierzchnia kilku istniej cych

plantacji wynosi ok. 100 ha. Ro lina ta daje mo liwo

wykorzystania ma o urodzajnych lub

ska onych gleb pod jej upraw , ponadto stwarza mo liwo ci utylizacji np. odpadów
ciekowych i rekultywacji terenów zdegradowanych. Dodatkow
mo liwo

zalet

wierzby jest

wykorzystania produktów z tej ro liny na cele przemys owe. Podobnie jak w

przypadku innych, wspomnianych ro lin, tak i w przypadku wierzby istotnym aspektem
przemawiaj cym za rozwojem jej upraw jest wykorzystanie gleb gorszych klas oraz
nieu ytków i od ogów rolnych. Ponadto, uprawy te mog by umiejscawiane w terenach
trudnodost pnych (tereny zalewowe, okresowo podmok e, doliny rzek, itp.) dla innego
rodzaju upraw rolnych. W ród licznych zalet tej ro liny, oprócz mo liwo ci wykorzystania jej
na cele energetyczne, wymienia si absorbowanie szkodliwych substancji (hydrobiologiczne
oczyszczalnie cieków), zatrzymywanie szkodliwych emisji (tworzenie stref ochronnych),
hamowanie erozji (rekultywacja ha d i skarp), zatrzymywanie wody (osuszanie gruntów) czy
dzia anie wiatrochronne. Nie bez znaczenie jest te

niski koszt sadzonek, zb dno

dodatkowego nawo enia plantacji i du e roczne, przyrosty (do 3m). Warto
zr bków drewna wierzby wynosi ok. 19GJ/t.

Efekty ekonomiczne zastosowania biomasy w energetyce.
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energetyczna

Realizowane w Polsce inwestycje s

ce wykorzystaniu odnawialnych róde energii

charakteryzuj si na ogó wysokimi, jednostkowymi kosztami inwestycyjnymi, co wynika
przede wszystkim z pionierskiego i demonstracyjnego charakteru wdra anych technologii.
Analiza ekonomiczna badaj ca okres zwrotu poniesionych nak adów, pozwala podzieli
rozwi zania technologiczne w zakresie biopaliw sta ych na trzy nast puj ce grupy:
Grup pierwsza stanowi technologie o krótkim okresie zwrotu nak adów (na ogó 2-3
lata), s to m.in. kot y na s om i kot y na drewno i jego odpady – obs ugiwane r cznie, bez
automatycznego zadawania paliwa. R cznie obs ugiwany kocio na s om

ma ej mocy

(65kW) ma okres zwrotu nak adów ok. 3 lat podobnie jak r cznie obs ugiwany kocio ma ej
mocy na drewno (80kW). Warto ci te stanowi o du ej popularno ci tych urz dze

–

zw aszcza kot ów opalanych drewnem, których jest w Polsce kilkana cie tysi cy. Tego typu
urz dze wykorzystuj cych jako paliwo s om , zainstalowano w kraju ponad kilkadziesi t.
Grupa druga to technologie o nieco d

szym okresie zwrotu (przeci tnie 4-7,5 lat). S to

ównie instalacje oparte na wykorzystaniu biogazu pochodz cego z odpowiednio
przygotowanych wysypisk ( redni okres zwrotu nak adów 4,7 lat), biogazownie komunalne w
oczyszczalniach cieków ( redni okres zwrotu nak adów 6,7 lat).
Trzecia grupa-technologie, dla których okres zwrotu inwestycji wynosi przeci tnie od
kilku do kilkunastu lat i wymagaj one dofinansowania (do 70% warto ci inwestycji) poprzez
dotacje. S to g ównie du e, zautomatyzowanie kot ownie na s om (1MW mocy), których
okres zwrotu wynosi 8 lat oraz du e ciep ownie spalaj ce zr bki drzewne, które zwracaj si
po rednim okresie ok. 9,7 lat. Do tej grupy zaliczy mo na tak e wytwórni brykietów z
malwy pensylwa skiej, s

cych jako paliwo w tradycyjnych kot ach opalanych drewnem

lub w glem. Zwrot kapita u nast puje tu po ok. 7,1 latach, jest jednak tylko jedna instalacja
tego typu w Polsce.
W wi kszo ci realizowanych inwestycji osi ga si ekonomiczn konkurencyjno

róde

odnawialnych w stosunku do konwencjonalnych no ników energii. Dotyczy to zw aszcza
kot ów na s om i drewno wraz z jego odpadami.
Polskie reolnictwo produkuje rocznie ok. 25 mln ton s omy, g ównie zbo owej i
rzepakowej oraz siana. S oma ta jest cz ciowo wykorzystywana jako ció ka i pasza w
hodowli zwierz t oraz do nawo enia pól. Od 1990 roku nadwy ka produkowanej s omy stale
zwi ksza si i wyst puje ona g ównie w Polsce pó nocnej i zachodniej, g ównie na terenach
by ych PGR. Znaczna cz

nadwy ek jest wypalana na polach ze wzgl du na ograniczone

mo liwo ci wykorzystania jej na ció ki i pasze dla zwierz t.
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Lasy stanowi 28,8% powierzchni kraju(oko o 8,9 mln ha) i zak adany jest dalszy
wzrost lesisto ci do 32% w 2020r. W 1997r. W Lasach pa stwowych pozyskano 21,6 mln m3
drewna, w tym ok1,5 mln m3 drewna opa owego, natomiast dalsze 2-2,5 mln m3 drewna i
odpadów drzewnych pozostaje w lasach ze wzgl du na ograniczony poziom popytu.
W przemy le drzewnym powstaj znaczne ilo ci odpadów drzewnych. Szacuje si , e
na ka de 100 m3 drewna pozyskanego do przerobu przemys owego, pozostaje po przeróbce
ok. 60% odpadów, w tym 10 m3 kory,15 m3 drobnicy ga ziowej, 20 m3 odpadów
kawa kowych, 19 m3 trocin i zr bków. Przy za

eniu rocznej produkcji na poziomie 15,5

mln m3 drewna, z czego 60% b dzie odpadem, mo na oszacowa potencjaln wielko
biomasy kwalifikuj

si jako odnawialny surowiec energetyczny na poziomie 9,4 mln m3.

Tabela 2. Przybli ony potencja energetyczny w masie s omy, siana i drewna w Polsce
Table 2. Approximate energeti potential of straw, hay and wood in Poland
Ca kowite ilo ci

Wspó czynnik wykorzystania

Ilo ci mo liwe do wykorzystania

(mln ton)

(%)

(mln ton)

oma zbó

21,5

50

8,9

oma rzepakowa

Rodzaj paliwa

2,4

70

1,4

Siano

18,1

10

1,5

Drewno

6,2

60

Ca kowity potencja energetyczny odpadów w rolnictwie i le nictwie

3,8
15,6 mln t

ród o, Source: EC BREC

W ekonomice odnawialnych róde energii powszechnie u ywana jest metoda analizy
kosztów i korzy ci. Polega ona na nadaniu korzy ciom i kosztom warto ci pieni nych,
porównaniu korzy ci z kosztami we wszystkich analizowanych projektach oraz dokonaniu
takiego wyboru, który odznacza si najwy sz warto ci korzy ci netto spo ród wszystkich
analizowanych wariantów. Stosowanie tej metody napotyka jednak na wiele ogranicze ,
takich jak: wycena korzy ci i kosztów dóbr nierynkowych (straty rodowiska naturalnego z
tytu u stosowania niekonwencjonalnych paliw). Dlatego najlepiej pos ugiwa si metod
analizy kosztów i efektywno ci. W analizie ekonomicznej wykorzystania paliw na cele
grzewcze najlepszym miernikiem efektów finansowych jest koszt produkcji jednostki energii
cieplnej, najcz ciej wyra any w z /GJ.
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Tabela 3. Koszty inwestycyjne i produkcyjne ogrzewania mieszka w gospodarstwie rolnym
Table 3. Investment and productive costs of heating of flats on farm
olej opa owy

gaz ziemny

Koszt inwestycji (z )

Typ

10106

oma

1680

giel

8316

4215

Amortyzacja (z )

404

112

332

169

Koszt kapita u (z )

2021

336

1663

843

Koszt eksploatacji (z )

1720

3960

4380

5140

4145

4408

6376

6152

20,73

25,04

58,21

35,76

Koszty ca kowite ogrzewania
(z )
Koszt 1 GJ (z /GJ)

ród o, Source: http://www.eko.wroc.pl/cieplej/eo/cieplownie_na_biomase.shtml

oma mo e stanowi powa ne ród o energii, jednak g ówn przeszkod stosowania
tego paliwa na masow skal w gospodarstwach rolnych i w budynkach komunalnych na
terenach wiejskich, stanowi wysokie koszty inwestycyjne, prawie dwukrotnie wy sze ni w
przypadku kot owni na gaz i prawie pi ciokrotnie wy sze ni

w przypadku kot owni

glowej. Aby my le o masowym wykorzystaniu biomasy nale y we w
przygotowa

ciwy sposób

formy wspierania inwestycji, zw aszcza dla rolników, których zdolno

kredytowa jest na ogó s aba. Potencjalnymi u ytkownikami ciep owni opalanych s om , poza
gospodarstwami rolnymi mog by tak e osiedla wiejskie, szko y, urz dy gmin, o rodki
zdrowia, itp.
Tabela 4. Zestawienie kosztów kot owni du ej mocy na paliwa tradycyjne i s om
Table 4. Composition of costs of large power boiler room on traditional fuels and straw
Parametry

kot y w glowe

kot y gazowe

kot y olejowe

Kot y na s om

Moc cieplna kot a w [kW]

600

600

600

600

sprawno

65

88

86

82

330

552

552

492

26

34,3

42

15

Przewidywane zu ycie ciep a[GJ]

5400

5400

5400

5400

energia chemiczna paliwa [GJ]

10800

5870

5870

6750

koszt jednostkowy paliwa

280 z /t

0,9 z /m3

1800 z /t

80 z /t

koszt eksploatacji [z ]

116310

136900

160710

36000

koszt jednostki ciep a [z /GJ]

14,2

25,54

42,86

6,67

21,84

29,02

50,42

8,33

4735

138

601

0

23,42

29,9

51,1

6,67

energetyczna [%]

Moc z uwzgl dnieniem
sprawno ci [Kw]
warto

Koszt

opa owa paliwa

jednostki

ciep a

uwzgl dnieniem sprawno ci kot a
koszt emisji zanieczyszcze [z ]
koszt jednostkowy
ciep a z emisj [z /GJ]

z

ród o, Source: http://www.eko.wroc.pl/cieplej/eo/cieplownie_na_biomase.shtml
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Podobne wyniki uzyskano w przypadku rachunku symulacyjnego kosztów
eksploatacyjnych ogrzewania s om

oraz innymi paliwami porównywalnych domów

mieszkalnych typu jednorodzinnego. W tym wypadku obliczenia jednoznacznie przemawiaj
za wykorzystaniem s omy jako odnawialnego i ekonomicznego

ród a energii. Pomimo

wysokich kosztów inwestycyjnych, za energetycznym wykorzystaniem biopaliw sta ych
przemawiaj bardzo niskie, roczne koszty ich pozyskania. W przypadku stosowania s omy
wynios y 818 z /rok, drewna 1660 z /rok, a w gla kamiennego 2063 z /rok.

Tabela 5. Analiza porównawcza wykorzystania ró nych róde energii do zaopatrzenia w ciep o domków jednorodzinnych
Table 5. Comparative analysis of use different sources of energy to supplies in warmly one-family houses
Rodzaj

Warto

Paliwa

sprawno

giel kamienny

Mia w glowy

30000 kJ/kg
87%
27000 kJ/kg
87%
28000 kJ/kg

Koks

80%
34332 kJ/m3

Gaz ziemny

92%
49680 kJ/kg

Gaz p ynny

92%

Olej opa owy
Olej

opa owa
kot a

43400 kJ/kg
silnikowy 41000 kJ/kg

przepracowany
Drewno suche

oma pszenna

90%
14000 kJ/kg
85%
14500 kJ/kg
82%

i

Roczne zu ycie paliwa

Cena jednostkowa
0,45 z /kg

4140 kg

+200 z dowóz
0,27 z /kg

4600 kg

+200 z dowóz
0,48 z /kg

4823 kg

+200 z dowóz
1,024 z /m3

3421 m3

+15,86 z /m-c

Warto

zu ytego paliwa

2063 z /rok

1442 z /rok

2515 z /rok

3694 z /rok

4728 l

1,65 z /l z dostaw +598z /rok

8399 z /rok

3153 1

1,27 z /l z dostaw

4004 z /rok

3279 l

0,60 z /l

1967 z /rok

22 m3

73,2 z /m3

1610 z /rok

9087 kg

0,09 z /kg

818 z /rok

0,3663 z /kWh dzie
Energia elektryczna

100%

30016 kWh

0,1550 z /kWh noc

6847 z /rok

+6,68 z /m-c
Sie cieplna

100%

108 GJ

5671,45 z /MW

0,17MW

ród o, Source: Seremet J., 2000, AR Lublin, maszynopis
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2496 z /rok

Podsumowanie

Lokalna produkcja i wykorzystanie biopaliw odnawialnych uniezale nia od importu
paliw kopalnych, zwi ksza konkurencyjno

i bezpiecze stwo energetyczne. Przemy lana

dzia alno , uwzgl dniaj ca lokalne uwarunkowania uprawy, ewentualnego przetworzenia i
wykorzystania odnawialnych

róde energii przynosi pozytywne efekty wielu stronom,

pozwala na zintegrowany rozwój lokalnych spo eczno ci i zwi kszenie ich niezale no ci,
umo liwia dywersyfikacj

róde paliw i alokacj

rodków przeznaczonych na ich zakup.

Ponadto systemy energetyczne oparte na wykorzystaniu rolniczych surowców odnawialnych
uruchamiaj

szereg lokalnych inicjatyw gospodarczych i generuj

sta e miejsca pracy.

Problemy w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce powinny sta si przyczynkiem do
okre lenia mo liwo ci i nast pnie stymulowania dost pnymi rodkami i instrumentami
wprowadzenia powszechnego stosowania surowców odnawialnych jako lokalnych róde
energii i dla powstawania nowych, tak e rozproszonych miejsc pracy na terenach wiejskich.
Niezaprzeczaln

korzy ci

uprawy rolniczych surowców odnawialnych jest mo liwo

wykorzystania od ogów. Zastosowanie biomasy zmniejsza koszty produkcji ciep a i wp ywa
dodatnio na poziom ycia ludno ci lokalnej, poprawia op acalno
znacznie zmniejsza zagro enie po arowe. Jednocze nie otwieraj

produkcji rolniczej i
si

wprowadzenia do uprawy ro lin energetycznych, poprawiaj cych wydajno

nowe mo liwo ci
z hektara.
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Economic and technical analysis of possibility of use solid biofuel in Poland.

Abstract
There are a lot of advantages of using solid biofuels as a source of energy. So that
there is a strong need of its development. There are many social, economic, agricultural and
ecological factors that affect development of solid biofuels industry. Using biofuels is a great
chance for some local communities and agribusiness. The biofuels’ development can create
new employment possibilities and some additional incomes from planting energetistic plants.
Using biofuels can also reduce costs of some investments in Poland. A straw as a biofuel
source can guarantee the best efficiency and the lowest technological requirements.

Key words: renewable raw materials, biomass, straw, wood, agribusiness
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Irena Kropsz

Zró nicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod wzgl dem ich wyposa enia
infrastrukturalnego

Streszczenie:
Obszary wiejskie w Polsce s

mocno zró nicowane. Obok bogatszych,

zaawansowanych w procesie transformacji, wyst puj regiony biedne, pozostaj ce daleko
w tyle. Nawet w obr bie tego samego województwa pojawia si znaczne przestrzenne
zró nicowanie w poziomie rozwoju poszczególnych gmin, podobnie przedstawia si
sytuacja wewn trz danej gminy. W opracowaniu dokonano analizy poziomu wyposa enia
w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, spo ecznej i ekonomicznej na terenie
wybranych gmin Dolnego

ska. Nast pnie za pomoc metod statystycznych dokonano

waloryzacji punktowej obszarów wiejskich pod wzgl dem poziomu infrastruktury
wykazuj c zró nicowanie pomi dzy gminami oraz w obr bie danych gmin analizuj c
poszczególne wsie.

owa kluczowe: Dolny

sk, wie , infrastruktura, zró nicowanie, waloryzacja

Wst p

Stan infrastruktury w Polsce jest bardzo zró nicowany, od dobrego do bardzo
abego, a o jego jako ci decyduj trzy rodzaje infrastruktury: techniczna, spo eczna i
ekonomiczna. Im bardziej rozwini ty jest dany rodzaj infrastruktury, tym lepsze i
atrakcyjniejsze s dane tereny do osiedlania si i ycia na nich mieszka ców oraz rozwoju
gospodarczego regionu. Ró nice, jakie wyst puj

w wyposa eniu poszczególnych

regionów Polski w najpotrzebniejsze elementy infrastruktury, du a ich koncentracja w
miastach, a s aba na obszarach wiejskich niekorzystnie wp ywaj na rozwój tych drugich,
na warunki ycia mieszka ców, a tak e na post puj

degradacj

rodowiska naturalnego

(dotkliwy brak kanalizacji, oczyszczalni cieków, prawid owej gospodarki odpadami
sta ymi) [Gruszczy ski, Kwapisz 2001].
Znaczenie infrastruktury w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
wynika z faktu, e stanowi ona podstaw wszelkiej dzia alno ci gospodarczej, warunkuj c
jej zakres, struktur i przestrzenne rozmieszczenie. W tym kontek cie poziom rozwoju
1

infrastruktury decydowa mo e o atrakcyjno ci b

nieatrakcyjno ci regionu, gminy, wsi,

a wi c stanowi o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju. Zak ada si bowiem, e
gospodarcze o ywienie obszarów wiejskich to przede wszystkim rozwój nowych dziedzin
dzia alno ci gospodarczej i zwi zany z tym wzrost liczby miejsc pracy na wsi poza
rolnictwem. Infrastruktura jako czynnik aktywizuj cy post p spo eczno – gospodarczy
stanowi jednocze nie jeden z wa nych wyznaczników warunków ycia na wsi [Pi cek
1997].
Rozwój dzia alno ci pozarolniczej na wsi mo e si odbywa przez jej uruchamianie w
gospodarstwach rolniczych lub przez tworzenie przedsi biorstw w sferze pozarolniczej.
Dzia alno

gospodarcza na terenach wiejskich jest prowadzona g ównie przez osoby

prywatne, spó dzielnie i spó ki z udzia em kapita u zagranicznego w znacznym stopniu
spoza uk adu lokalnego. Chc c przyci gn

kapita , nale y stworzy dogodne warunki

inwestowania m.in. poprzez dobrze rozwini

infrastruktur . Zwi zane jest to z tym, i

prywatni przedsi biorcy nie s zbyt ch tni do inwestowania w infrastruktur , bo uwa aj ,
e nale y to do w adz lokalnych [Marcysiak, Marcysiak 1998]. Mo na wi c zaryzykowa
tu stwierdzenie, e stan infrastruktury w wielu przypadkach b dzie jednym z kluczowych
czynników przyci gaj cych lub hamuj cych nap yw kapita u (nie tylko zagranicznego)
anga uj cego si

w rozwój przedsi biorczo ci wiejskiej. Odpowiedni, to znaczy

dostosowany do obecnych potrzeb poziom infrastruktury obni a bowiem koszty
przedsi wzi cia, decyduje o jego efektywno ci i rentowno ci [Pi cek 1997].

Materia i metody bada

Doceniaj c wa

rol infrastruktury w opracowaniu sformu owano nast puj ce

cele:
-wykazanie zró nicowania obszarów wiejskich Dolnego

ska pod wzgl dem

wyposa enia infrastrukturalnego na podstawie waloryzacji punktowej;
-okre lenie przydatno ci waloryzacji obszarów wiejskich pod wzgl dem ich wyposa enia
w infrastruktur w podejmowaniu decyzji.
Dla zrealizowania sformu owanych celów przeprowadzono badania w roku 1999 na
obszarze czterech by ych województw Dolnego

ska. Na podstawie zebranych

materia ów ród owych dokonano analizy poziomu wyposa enia w podstawowe elementy
infrastruktury technicznej, ekonomicznej i spo ecznej by ych województw Dolnego
Zebrane informacje pos

ska.

y do analiz statystycznych, a w szczególno ci za wyniki te po
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wcze niejszej standaryzacji maj cej na celu ujednolicenie warto ci ró nomianowych,
pos

y do waloryzacji obszarów wiejskich Dolnego

infrastruktury,

przy

wykorzystaniu

statystycznych

ska pod wzgl dem poziomu
metod:

analizy

skupie

i

wielowymiarowej analizy korespondencji. Podstawowym ród em danych by a ankieta
dotycz ca stanu infrastruktury wsi opracowana w Katedrze Ekonomiki i Organizacji
Rolnictwa, Akademii Rolniczej we Wroc awiu oraz informacje publikowane w statystyce
powszechnej.
Analiza stanu infrastruktury obszarów wiejskich wszystkich gmin rejonu
badawczego, jako populacji generalnej, przeprowadzona w roku 1996 umo liwi a
wytypowanie do dalszych bada gmin o: najlepszym, rednim i najgorszym wyposa eniu
w wybrane elementy infrastruktury. Dla ka dego z 4 województw metod

doboru

celowego wybrano po 3 gminy wg powy szego podzia u. Zatem ogó em wybrano 36 gmin.
Na terenie wybranych gmin w sposób losowy dobrano po 3 wsie zakwalifikowane do
szczegó owej ankietyzacji w roku 1999. Badaniom w 1999 roku poddano wi c 36 gmin
oraz 108 wsi. Materia

ród owy zebrano metod

ankietow

[Kope

1983; Stachak,

Wo niak 1981; Pytkowski 1985].
Zakres bada obejmowa analiz wybranych elementów infrastruktury technicznej,
spo ecznej i ekonomicznej. Do opracowa wybrano po pi

elementów z ka dego rodzaju

infrastruktury. W obr bie infrastruktury technicznej analizie poddano: sie wodoci gow i
kanalizacyjn , gaz przewodowy, liczb abonentów telefonicznych oraz g sto
nawierzchni twardej. Dost pno

dróg o

poszczególnych elementów infrastruktury technicznej

okre lano jako procent gospodarstw wyposa onych w dany element, d ugo

dróg w km /

100 km2, a liczb abonentów telefonicznych na 1000 mieszka ców. Do elementów
infrastruktury spo ecznej wybrano: szko y podstawowe i ponadpodstawowe, biblioteki,
przychodnie i o rodki zdrowia oraz apteki. Wyposa enie w infrastruktur

spo eczn

okre lano dwojako: na 1000 mieszka ców oraz, uwzgl dniaj c przestrzenny charakter
obszarów wiejskich, równie

na 100 km2. Z po ród elementów infrastruktury

ekonomicznej pod uwag by y brane: instytucje finansowe, punkty wiadcz ce us ugi
rolnicze, punkty skupui zaopatrzenia oraz zak ady rzemie lnicze. Elementy infrastruktury
ekonomicznej przeliczano na 100 km2.
Przy opracowaniu zebranego materia u wykorzystano nast puj ce metody:
-metod

opisow

do charakterystyki gmin i wsi pod wzgl dem wyposa enia

infrastrukturalnego,
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-metod porównawcz do porównania gmin i wsi dolno

skich w obr bie ca ej populacji

[Kope 1983],
-metody statystyczne takie jak:
-analiz

skupie

- do grupowania obiektów (gmin i wsi) na podstawie wybranych

elementów infrastruktury technicznej, spo ecznej i ekonomicznej [Sagan 2001; Statistica
PL],
-wielowymiarow

analiz

wiejskich Dolnego

korespondencji - do waloryzacji infrastruktury obszarów

ska, nadaj c warto ci punktowe poszczególnym rodzajom

infrastruktury w zale no ci od poziomu ich wyposa enia na obszarach badanych gmin i
wsi [Statistica PL].

Wyniki bada

Dzi ki analizie skupie uzyskano podzia gmin i wsi na grupy jako ciowe pod
wzgl dem ich wyposa enia w infrastruktur . Analiza ta zosta a wykonana dla 36 gmin i
108 wsi na terenie obszarów wiejskich Dolnego

ska. Gminy zosta y podzielone na trzy

jednorodne skupienia w zakresie wyposa enia w elementy infrastruktury technicznej,
spo ecznej i ekonomicznej, natomiast wsie podzielono na trzy skupienia w zakresie
infrastruktury technicznej i ekonomicznej oraz na dwa skupienia w zakresie elementów
infrastruktury spo ecznej. Ze wzgl du na poziom infrastruktury jaki by reprezentowany
przez dane gminy i wsie w skupieniach, okre lano je jako: lepsze, rednie i gorsze, czyli
kategorie jako ciowe dla poszczególnych rodzajów infrastruktury. Podzielone za pomoc
analizy skupie gminy i wsie w skupienia charakteryzuj ce si podobnym wyposa eniem
w wybrane elementy infrastruktury stanowi y podstaw do utworzenia macierzy kodów,
która wprowadzona do wielowymiarowej analizy pozwoli a uzyska wspó rz dne, które po
przeskalowaniu by y podstaw do nadania punktów gminom i wsiom w zale no ci od
poziomu ich wyposa enia w infrastruktur

i przynale no ci do okre lonej kategorii

jako ciowej. Poziom wyposa enia gmin w infrastruktur ogó em zawiera si w przedziale
od 35 do 279 punktów. Dla zobrazowania tej punktacji w tabeli 1 przedstawiono 15 gmin
(po 5 z grupy najlepiej, przeci tnie i najgorzej wyposa onych), które zosta y wybrane z 36
gmin badanych w roku 1999. W tabeli 1 zawarte s równie informacje o zró nicowaniu
wyposa enia gmin w poszczególny rodzaj infrastruktury.
Warto

minimaln (gminy najgorzej wyposa one) osi gn o 17 % badanej populacji,

natomiast warto

maksymaln

(gminy najlepiej wyposa one) wyliczono dla 6 %
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populacji. Nadanie warto ci punktowych równie

dla poszczególnych rodzajów

infrastruktury umo liwi o ocen jej wewn trznego zró nicowania.
Tabela 1
Ocena punktowa poziomu wyposa enia w infrastruktur dla przyk adowych gmin dolno

skich

Table 1
Estimation in points of the level of infrastructure outfit examplified by some Lower Silesian communities
Liczba punktów
Lp.

Gminy

Number of points

No.

Communities

ogó em

techniczna

spo eczna

Ekonomiczna

total

technological

social

economical

1.

Lubin

279

88

91

100

2.

Rudna

279

88

91

100

3.

G ogów

273

88

85

100

4.

K odzko

247

56

91

100

222

88

85

49

5.

wi ta Katarzyna

6.

Krotoszyce

199

88

91

20

7.

Zgorzelec

193

88

85

20

8.

Janowice Wielkie

167

56

91

20

9.

D ugo ka

161

56

85

20

10.

Jaworzyna

115

15

0

100

11.

Stara Kamienica

76

56

0

20

12.

Kostom oty

64

15

0

49

13.

Jordanów

35

15

0

20

14.

Milicz

35

15

0

20

15.

Radków

35

15

0

20

ska

ski

ród o: Badania w asne

Podobna punktacja wykonana dla 108 wsi po
Dolnego

onych na obszarach wiejskich

ska wykaza a wi ksze zró nicowanie w porównaniu do gmin. Zawiera a si

ona w granicach od warto ci minimalnej równej 16 punktów (wsie najgorzej wyposa one)
do warto ci maksymalnej wynosz cej 272 punkty (wsie najlepiej wyposa one). Prawie 19
% badanych wsi oceniono warto ci minimaln , natomiast 7 % wsi uzyska o warto
maksymaln . Podobnie, jak w przypadku gmin uwag

zwraca du e wewn trzne

zró nicowanie poziomu wyposa enia poszczególnych rodzajów infrastruktury.
W celu oceny stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego

ska w 1999

roku, przyj to skal punktow zak adaj c wyposa enie najlepsze powy ej 200 punktów,
przeci tne od 100–200 punktów oraz najgorsze do 100 punktów (tabela 2).
Tabela 2

5

Table 2
Rozk ad gmin i wsi o zró nicowanej waloryzacji infrastruktury [%]
Distribution of the communities and villages with diversified infrastructure valorisation [%]

Lp

Wyszczególnienie

Udzia w populacji - Share in population

No.

Specification

Gmin - ommiunites

Wsi – villages

1.

do 50 punktów

16,67

58,33

2.

50 – 100 punktów

19,44

6,48

3.

100 – 150 punktów

11,11

16,67

4.

150 – 200 punktów

16,67

9,26

5.

200 – 250 punktów

25,00

1,85

6.

powy ej 250 punktów

11,11

7,41

ród o: Badania w asne

Na podstawie tej punktacji mo na stwierdzi ,

e w grupie do 100 punktów

ocenionej jako najs abiej wyposa one w wybrane elementy infrastruktury znalaz o si 36
% badanych gmin oraz prawie 65 % wsi. W grupie powy ej 200 punktów (najlepiej
wyposa onych) by o 36 % gmin oraz tylko 9 % wsi dolno
znacznie

wi ksze

zró nicowanie

wyposa enia

skich. Tak wi c widoczne jest

infrastrukturalnego,

z

wyra nym

przesuni ciem w stron obiektów najs abiej wyposa onych w obr bie wsi dolno

skich,

natomiast mniejsze rozwarstwienie waloryzacji obserwuje si w przypadku badanych gmin
(tabela 2).

Podsumowanie i wnioski

Unowocze nienia infrastruktury na obszarach wiejskich wymagaj przeznaczenia
na ten cel znacznych rodków finansowych, które pochodz przede wszystkim z bud etów
lokalnych. Relatywnie niskie dochody bud etowe wi kszo ci samorz dów lokalnych nie
stwarzaj jednak szans na szybk popraw stanu infrastruktury na tych obszarach. St d
konieczne by oby pozyskanie na ten cel rodków z innych róde [Czykier-Wierzba 1998].
Przedsi wzi cia infrastrukturalne z racji ich wysokiej kapita och onno ci, d ugich okresów
realizacji i eksploatacji oraz z

onych profili ryzyka stanowi

trudne przedmioty

finansowania. Szczególnie sytuacja komplikuje si , gdy skala niedostosowa w sferze
infrastruktury jest bardzo du a, a kraj dysponuje ograniczonymi mo liwo ciami kreacji
niezb dnych funduszy, o które ponadto ostro konkuruj cele d ugookresowe z pilnymi
potrzebami bie cymi. Taki splot uwarunkowa spotyka si w Polsce [Kulawik 2000].
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Ka da gmina powinna mie swój program rozwoju nawi zuj cy do polityki pa stwa i
regionu. Wsparcie finansowe gmin musi by znaczne i powinno by prowadzone przez
wiele lat, obejmuj ce ca

gam

form – od dotacji celowych do preferencyjnych,

niskooprocentowanych, d ugookresowych kredytów tak z krajowych, jak i zagranicznych
róde . W staraniach o rodki finansowe w adze gminne powinny pami ta o zasadzie, e
ch tnie udziela si pomocy finansowej tym, którzy du ym wk adem w asnym gwarantuj
realizacj cennych rodowiskowo, gospodarczo i spo ecznie inicjatyw [Bujak 1998].
Bior c pod uwag

powy sze zagadnienie mo na wywnioskowa ,

e istnieje

zapotrzebowanie na coraz doskonalsze adaptacje, mi dzy innymi statystycznych metod
wielowymiarowych (inaczej wielocechowych lub wielozmiennych), przy u yciu których
mo na analizowa i interpretowa dane pozyskiwane z obserwacji [M dry 1993]. W
niniejszym opracowaniu podj to wi c prób

adaptacji i przedstawienia mo liwo ci

zastosowania metod statystycznych do oceny i interpretacji zró nicowania wyposa enia w
wybrane elementy infrastruktury technicznej, spo ecznej i ekonomicznej.
Przy ustalaniu zapotrzebowania na rodki finansowe przez poszczególne jednostki
samorz dów terytorialnych zgodnie z wypracowywanymi przez nie strategiami, niezb dna
jest analiza poziomu wyposa enia infrastruktury wsi, gmin i województw oraz waloryzacja
obszarów

wiejskich

uwzgl dniaj ca

zró nicowanie

w

poziomie

wyposa enia

infrastrukturalnego.
Informacje te mog

by wykorzystane do podejmowania decyzji dotycz cych

planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury przez w adze samorz dowe, s równie
wa ne dla przedsi biorców maj cych zamiar lokalizowa dzia alno ci gospodarcze na
obszarach wiejskich Dolnego
punktacji powinny by

ska. Dla w adz samorz dowych gminy o najni szej

brane pod uwag

w pierwszej kolejno ci w zamierzeniach

inwestycyjnych, ze szczególnym uwzgl dnieniem rodzaju infrastruktury o najni szej
liczbie punktów. Uwzgl dniaj c przyci gaj cy charakter infrastruktury, inwestorzy
zaktywizuj przedsi biorczo

ch tniej na terenie takich gmin wy ej punktowanych, czyli

lepiej wyposa onych w infrastruktur , natomiast mniejsze zainteresowanie wyka
gminami o s abej waloryzacji w zakresie infrastruktury.
Zaproponowany sposób oceny punktowej poziomu wyposa enia w poszczególne
rodzaje infrastruktury mo e by

pomocny w realizacji polityki regionalnej. Wobec

powszechnego deficytu rodków finansowych na modernizacj

obszarów wiejskich i

istnienia konkurencji w zapotrzebowaniu na te rodki (tak e fundusze przedakcesyjne i
strukturalne wspieraj ce rozwój infrastruktury), zaproponowana metoda waloryzacji
7

stanowi mo e dobr podstaw podejmowania decyzji zwi zanych z alokacja rodków
finansowych w ramach sprawnych planów i strategii.
Przeprowadzone badania pozwoli y na sformu owanie nast puj cych wniosków:
Obszary wiejskie na terenie Dolnego

ska wykaza y du e zró nicowanie pod wzgl dem

wyposa enia w wybrane elementy infrastruktury zarówno w obr bie analizowanych gmin
jak równie wsi,
Na terenie wsi dolno

skich wida znacznie wi ksze zró nicowanie w porównaniu

do gmin, z przewag tych, które znajduj si w grupie najs abiej wyposa onych,
Przeprowadzona waloryzacja punktowa gmin i wsi okaza a si przydatna do oceny
zró nicowania ich poziomu wyposa enia infrastrukturalnego,
Zaproponowana metoda oceny zró nicowania poziomu wyposa enia infrastrukturalnego
mo e by wykorzystana w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, zarówno przez w adze
lokalne jak i przedsi biorców zamierzaj cych lokowa kapita na obszarach wiejskich
Dolnego

ska,

Przeprowadzona

waloryzacja

mo e

by

równie

dobr

podstaw

przy

podejmowaniu decyzji finansowych w ramach sprawnych planów i strategii rozwojowych
z mo liwo ci ubiegania si o fundusze przedakcesyjne i strukturalne.
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Special diversity of the rural areas regarding their infrastructural outfit

Summary: The rural areas in Poland are very diverse. There are those wealthier ones,
more advanced in the process of its transformation and, on the other hand there are some
poor regions which remain significantly underdeveloped. Even within one voivodship a lot
of differences can be observed and moreover, there are many differences even among one
community. This paper discusses the level of equipment of basic technical, social and
economic elements in the chosen communities in Lower Silesia region. The statistical
method of point valorization was used in the analyse in order to highlight differences
among communities and among villages within one community.

Key words: Lower Silesia, village, infrastructure, diversification, valorization
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Lech Pa asz

Rozmiary bezrobocia w Polsce i jego negatywne nast pstwa

Streszczenie: Celem artyku u jest przedstawienie poziomu bezrobocia w Polsce i jego trendów.
Dodatkowym za

– pokazanie jego negatywnych skutków.

ród em materia ów by y: dane

statystyczne GUS za lata 1990-2001, badania CBOS, literatura oraz bezpo rednie wywiady z
bezrobotnymi. Artyku ko cz istotne dla praktyki gospodarczej wnioski.

owa kluczowe: poziom bezrobocia, sfera ubóstwa.

WST P

Procesy dostosowawcze gospodarki polskiej do wymogów gospodarki rynkowej przynios y
wiele trudnych do rozwi zania problemów spo ecznych i ekonomicznych. W wyniku tych przemian
systemowych zrodzi o si bardzo niebezpieczne spo ecznie zjawisko bezrobocia. Sta o si ono
powa

przyczyn ubóstwa, które jest spo ecznym skutkiem przemian ustrojowych.

Celem opracowania jest zaprezentowanie istoty stanu bezrobocia w Polsce, w tym na wsi oraz w
poszczególnych województwach. Dodatkowym za

celem jest ukazanie jego nast pstw, np.

ubóstwa wobec zmian systemowych w gospodarce.

Zakres pracy dotyczy g ównie rozmiaru bezrobocia w latach 1990-2001, z uwzgl dnieniem
czyzn, kobiet i zwolnie grupowych oraz nap ywu i odp ywu bezrobotnych. Przedstawiony te
jest poziom bezrobocia na obszarach wiejskich oraz jego charakterystyka. Zaprezentowano
ponadto, ró nice w poziomie bezrobocia w poszczególnych województwach. Na zako czenie pracy
przedstawiono niektóre nast pstwa bezrobocia, zw aszcza ubóstwo oraz wnioski.
ród em zebrania materia ów do artyku u by a literatura, dane statystyczne GUS i CBOS oraz
rozmowy bezpo rednie z bezrobotnymi. Dokonano tak e uogólnie porówna danych liczbowych
zawartych w tabelach i rysunkach.

Istota rynku pracy i bezrobocia

Zdolno

i mo liwo

pracy w spo ecze stwie jest niezmiernie wa nym czynnikiem

rozwoju spo ecznego i gospodarczego kraju. St d d y si do optymalnego wykorzystania zasobów
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pracy w celu powstawania dóbr i us ug. W praktyce jednak zawsze zdarza si , e cz

osób, z

ró nych przyczyn, nie pracuje.
Przemiany ustrojowe po 1989 r. spowodowa y wyra ne i natychmiastowe zmiany na rynku
pracy. Nast pstwem transformacji ustrojowej, zmiany systemu centralnie planowanego na
wolnorynkowy, by m.in. wzrost bezrobocia. Spowodowane ono by o g ównie zmniejszeniem
popytu i ma konkurencyjno ci rodzimych produktów.
Demokracja ustrojowa w transformacji spo ecznej i gospodarczej jest konieczna, lecz nie
wystarczaj ca dla funkcjonowania gospodarki rynkowej. Nie mo e sama zapewni

trwa ego

rozwoju gospodarczego. Silna tendencja upolitycznienia procesu transformacji ustrojowej nie
sprzyja rozwi zywaniu problemów spo ecznych, w tym narastaj cego bezrobocia.
Zjawisko bezrobocia dotkn o g ównie pracowników fizycznych w przedsi biorstwach
pa stwowych, zw aszcza tych niewykwalifikowanych i w nie najm odszych grupach wiekowych
oraz absolwentów niektórych kierunków szkó

rednich np. techników rolniczych, liceów

medycznych. Wzros o równocze nie zapotrzebowanie na absolwentów uczelni o wykszta ceniu
specjalistycznym, w tym g ównie specjalistów np. z dziedziny marketingu, zarz dzania, finansów,
bankowo ci, informatyki.
Oprócz przyczyn spo ecznych i politycznych powstania bezrobocia, by y te przes anki
ekonomiczne. Zaznaczy y si g ównie od pocz tku 1994 r. W praktyce, gdy bezrobocie wyst puje
w niewielkim wymiarze, to nie przynosi zauwa alnych negatywnych skutków. Stopa bezrobocia
rejestrowanego wyst puj ce w gminach 2-3%, a nawet 4-5%, mo e by korzystna, ze wzgl du na
oddzia ywanie na dyscyplin pracy i zmiany strukturalne w gospodarce. Je li stopa bezrobocia jest
wy sza od tego poziomu, to staje si niekorzystne dla gospodarki, co w efekcie odczuwa ca e
spo ecze stwo.
Bezrobocie jest wi c cen za transformacj , zwalczanie inflacji, d enie do równowagi
gospodarczej przez ograniczenie popytu. Zmniejszenie popytu przek ada si na obni enie poziomu
produkcji, a to z kolei pogarsza rentowno

przedsi biorstw, powoduje obni enie p ac i poziomu

ycia spo ecze stwa.
Wyró nia si cztery g ówne przyczyny bezrobocia w Polsce:
Du y spadek produkcji materialnej oraz ograniczenie dzia alno ci w ró nych dziedzinach
ycia;
Zmniejszenie zatrudnienia w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki oraz
ograniczenia popytu na dobra i us ugi;
Wprowadzenie zasi ku dla bezrobotnych, którzy dotychczas nie pracowali, a podejmowali
prac dorywcz i nielegaln ;
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Zastosowanie mechanizmu kszta towania funduszu p ac oraz opodatkowania jego wzrostu,
który to zach ca do zmniejszenia zatrudnienia, aby osi gn

wzrost p ac przeci tnych;

Kszta towanie si poziomu bezrobocia

Poziom bezrobocia rejestrowanego wyst puje od 1990 r. Analizie poddano jego dane
liczbowe g ównie w latach 1990-2000. Stopa bezrobocia najpierw wyra nie ros a, potem mala a od
1995 do 1999 r., aby znów intensywnie wzrasta . Na koniec 2001 r. stopa bezrobocia wynios a
17,4% (tab. 1).
Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani w latach 1990-2001
Table 1. Registered unemployed in 1990 – 2001 period

Z ogó em
Lata

Ogó em

Year

Total

Stopa

From total

bezrobocia
kobiety

zwolnieni grupowo

Unemplyment

men

women

groupdismiss

rate

czy ni

w tysi cach a
in thousanda
1990

1126,1

522,4

573,7

183,1

x

1991

2155,6

1021,5

1134,1

498,0

x

1992

2509,3

1170,5

1338,8

603,6

x

1993

2889,6

1382,3

1507,3

562,4

x

1994

2838,0

1343,0

1495,0

398,3

x

1995

2628,8

1180,2

1448,6

256,9

x

1996

2359,5

983,9

1375,6

200,0

x

1997

1826,4

722,2

1103,2

124,0

x

1998

1831,4

760,0

1071,3

125,0

x

1999

2349,8

1042,5

1007,3

174,0

x

2000

2702,6

1211,0

1491,6

185,8

x

2001

3115,1

1473,0

1642,1

243,1

x

w odsetkach
in per-cent
1990

100,0

49,1

50,9

16,3

6,1 b

1991

100,0

47,4

52,6

23,1

11,4 b

1992

100,0

46,6

53,4

24,1

13,6

1993

100,0

47,8

52,2

19,5

15,7

1994

100,0

47,3

52,7

14,0

16,0

1995

100,0

44,9

55,1

9,8

14,9

1996

100,0

41,7

58,3

8,5

13,6

1997

100,0

39,6

60,4

6,8

10,5

1998

100,0

41,5

58,5

6,8

10,4

1999

100,0

44,4

55,6

7,4

13,0

2000

100,0

44,8

55,2

6,9

14,7

2001

100,0

47,3

52,7

7,8

17,4

a – od stycznia 1997r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób odbywaj cych szkolenie lub sta u pracodawcy;
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a – from January 1997 regostered unemployed number does not cover those in trainings or educating ;
b – ludno ci czynnej zawodowo ogó em, od nast pnego roku stop bezrobocia obliczono w stosunku do ludno ci cywilnej czynnej
zawodowo.
b – total labour force, from next year rate was calculated to civil labour force.
ród o, Source: Bezrobocie w Polsce I – IV kwarta 1991, GUS, Warszawa 1991, s. 6-7; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I –IV
kwarta 1993, s. 19-20; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV 1994, op. cit., s.17; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV
kwarta 1999, op. cit., s. V, 2, 12, 14; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwarta 2001, op. cit., s. 2, 14.

W latach 1990-2001 zmala a nieco stopa bezrobocia w ród m czyzn, a wzros a w grupie
kobiet. W 2001 r. m czy ni bezrobotni stanowili 47,3%, a kobiety – 52,7% ogó u bezrobotnych
(tab. 1).
W latach 1994-2001 obserwuje si wyra ny wzrost liczby bezrobotnych, tj. z 2094 tys. do
24764 tys. osób. Równocze nie nieznacznie zmala ich odp yw – z 1093,8 tys. do 1008,8 tys., a od
1998 r. nast puje coroczny wzrost liczby bezrobotnych (tab. 2).
Tabela 2. Nap yw i odp yw bezrobotnych w okresie sprawozdawczym
w latach 1994-2001 (w tys.)
Table 2. Inflow and outflow of unemployed in control period 1994 – 2001 (in thousand)

Bezrobotni
Lata

W tym:

wed ug

stanu w ko cu roku

Nap yw Odp yw

Year Year unemployed at Inflow

Outflow

the end of year

bezrobotni,

którzy

prac

podj li Przyrost (lub spadek) bezrobocia
Increase

Include those

who

(decrease)

of

started unemployment

work

1994 2838,0

2094,0

2145,6

1093,8

-51,6

1995 2628,8

2371,3

2580,5

1267,7

-209,2

1996 2359,5

2225,1

2494,4

1304,6

-269,3

1997 1826,4

2051,3

2584,4

1258,9

-533,1

1998 1831,4

2127,9

2122,9

1023,6

5,0

1999 2349,8

2562,9

2044,4

1009,9

518,5

2000 2702,6

2475,9

2122,2

1064,1

353,7

2001 3115,1

2476,4

2063,7

1008,8

412,7

ród o, Source: Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV kwarta : 1999, op. cit., s. 4; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I – IV
kwarta 2001, GUS, 2002, s. 4; obliczenia cz ciowo w asne.(own calculations)

Wyst puj zauwa alne ró nice w poziomie bezrobocia w poszczególnych województwach
(na koniec 2001 r.). Najwu sza stopa bezrobocia jest w woj. warmi sko-mazurskim (28,7%),
lubuskim (24,1%) i zachodniopomorskim (24,0%). Najni sza za w woj. podlaskim (15,1%),
ma opolskim (14,0%) i mazowieckim (12,9%). S , wi c do

du e ró nice regionalne w poziomie

stopy bezrobocia, bo w przypadku woj. warmi sko-mazurskiego i woj. mazowieckiego wynosi a
15,8 punktów procentowych (rys. 1).
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Rys. 1. Bezrobocie w poszczególnych województwach (na koniec stycznia 2002 r.)
Fig. 1. Unemployment in particular voivodeship (at the end of January 2002)

Dane z: * kwietnia ** maja *** czerwca
Data fram: *April **May ***June

Analizuj c bezrobotnych wed ug niektórych ich kategori obserwuje si ,

e udzia

poprzednio pracuj cych utrzymuje si na podobnym poziomie (77-76,3%). Odsetek mieszkaj cych
na wsi wzrós nieznacznie (z 40,8 do 42,7%). W ród bezrobotnych niewiele jest osób posiadaj cych
gospodarstwa (1,4-1,8%). Du o jest natomiast osób, zw aszcza od 1997 r., nie posiadaj cych prawa
do zasi ku, bo wska nik ten na koniec 2001 r. wyniós a 80% (tab. 3).
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Tabela 3.Wybrane kategorie bezrobotnych w latach 1994-2001
Table 3. Selected categories of unemployed in 1994 – 2001
Z liczby nie posiadaj cych
prawa do zasi ku

disabled

owners of farm
niepe nosprawni

gospodarstwo rolne

living in the country
posiadaj cy

mieszkaj cy na wsi

previous worked

Without benefit
poprzednio pracuj cy

prawa do zasi ku

Disabled
Nie posiadaj cy

Owners of farm
Niepe nosprawni

gospodarstwo rolne

Living in the country
Posiadaj cy

Prvious worked
Mieszkaj cy na wsi

poprzednio pracuj cy

Bezrobotni

Ogó em Total

Lata Year

From number without benefit

w tysi cach
in thousand
1994

2838,0 2186,2 1157,9

39,4

76,3

1415,3 1021,8 569,5

15,3

65,3

1995

2628,8 2075,3 1126,5

45,2

31,3

1079,9 782,4

466,9

15,7

19,6

1996

2359,5 1967,7 1037,2

45,9

31,2

1135,5 795,6

504,1

18,6

21,5

1997

1826,4 1478,1 843,7

33,1

26,3

1269,9 941,9

586,4

21,0

21,8

1998

1831,4 1416,8 835,7

31,2

26,5

1411,1 1011,7 646,3

22,4

23,3

1999

2349,8 1792,9 1055,5

37,7

31,5

1795,7 1258,5 811,3

26,3

26,5

2000

2703,0 2059,3 1180,2

43,6

39,6

2154,0 1536,8 948,4

31,1

33,5

2001

3115,1 2375,7 1328,7

54,7

50,1

2490,8 1783,2 1070,9 38,9

42,2

w odsetkach
in per-cent
1994

100,0

77,0

40,8

1,4

2,7

49,9

36,0

20,1

0,5

2,3

1995

100,0

78,9

42,9

1,7

1,2

41,1

29,8

17,8

0,6

0,7

1996

100,0

83,4

44,0

1,9

1,3

48,1

33,7

21,4

0,8

0,9

1997

100,0

80,8

46,2

1,8

1,4

69,5

51,6

32,1

1,1

1,2

1998

100,0

77,4

45,6

1,7

1,4

77,1

55,2

35,3

1,2

1,3

1999

100,0

76,3

44,9

1,6

1,3

76,4

53,6

34,5

1,1

1,1

2000

100,0

76,2

43,7

1,6

1,5

79,7

56,9

35,1

1,2

1,2

2001

100,0

76,3

42,7

1,8

1,6

80,0

57,2

34,4

1,2

1,4

ród o, Source: Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-IV kwarta 1999, op. cit., s. 11; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-IV kwarta
2001, op. cit., s. 11. K. Bie , Spór o bezrobocie, raport specjalny „Rzeczpospolitej”, nr 44 z dnia 21.02.2001r., s. A-7.

Szczególnym rodowiskiem bezrobotnych jest wie . Problem budzi wiele emocji, zw aszcza
na obszarach popegeerowskich. Materia y GUS wskazuj ,

e bezrobocie na wsi waha si w

granicach 44-44,9%. Do tego jednak nale y jeszcze doda bezrobocie ukryte. Wówczas wyniesie
ono ok. 57% (tab. 4).
Na bezrobocie na wsi ma wp yw m.in. rozdrobnienie agrarne, trudno ci zatrudnienia w miejscu
zamieszkania, du a odleg

do najbli szego zak adu czy instytucji pracy, niski poziom

wykszta cenia, a tak e brak rodków finansowych, na podj cie dzia alno ci na w asny rachunek.
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St d te , np. w latach 1996-2001, stale wzrasta a liczba bezrobotnych zarejestrowanych i nie
posiadaj cych prawa do zasi ku (tab. 4).
Tabela 4. Wybrane dane o bezrobotnych mieszkaj cych na wsi w latach 1996-2001 (w tys.)
Table 4. Selected data of unemployed living in rural areas in 1996 – 2001 (in th)

W tym mieszkaj cy na wsi
Including rural people
Lata

Ogó em

Year

Total

nie

razem

posiadaj cy

prawa do zasi ku

total

nowo zarejestrowani wyrejestrowani

new

without benefit

w grudniu

w grudniu
registered

podj li prac

in outregistered in got jobs

December

December

1996

2359,5

1037,2

504,1

89,7

51,1

22,3

1997

1826,4

843,7

586,4

69,9

49,6

19,7

1998

1831,4

835,7

646,3

87,0

39,9

15,7

1999

2449,8

1055,5

811,3

265,2

180,0

88,6

2000

2702,6

1180,2

948,4

271,8

182,4

86,8

2001

3115,1

1328,7 1070,9

273,0

180,2

84,0

ród o, Source: Bezrobocie rejestrowane w Polsce I-IV kwarta : 1996, GUS, Warszawa 1997, s. 18; 1997, s. 19; 1998, s. 13; 1999,
s. 12; 2000, s. 12; 2001, s. 11, 12.

Poziom bezrobocia w Polsce jest szczególnie wysoki, zw aszcza, gdy porównany jest z
pa stwami cz onkowskimi Unii Europejskiej. Na przyk ad na koniec lipca 2000 r. stopa bezrobocia
w Strefie Euro wynios a 9,1%, a rednia ogó em w krajach Unii Europejskiej – 8,3%. Bezrobocie
najni sze by o wówczas w Luksemburgu – 2,2%, a najwy sze w Hiszpanii – 14,2% (rys. 2).
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Rys. 2. Bezrobocie w Unii Europejskiej (na koniec lipca 2000 r. w %)
Fig. 2. Unemployment in the European Union ( at the end of July 2000 in %)
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OCENA NEGATYWNYCH SKUTKOW BEZROBOCIA
Niekorzystne skutki bezrobocia s bardzo ró norodne. Mo na je analizowa w aspekcie
spo ecznym, ekonomicznym, prawnym, etyczno-moralnym i obyczajowym. Ogólnie mo na
wyró ni spo eczne i ekonomiczne skutki bezrobocia.
D ugotrwa e bezrobocie destrukcyjnie wp ywa mocno na psychik cz owieka. Os abia ono
osobowo

i zdolno

do pracy. Najbardziej odczuwane jest przez ludzi po pi dziesi tce, bez

kwalifikacji, niepe nosprawnych, upo ledzonych umys owo, osoby z grup mniejszo ci etnicznych,
czy te na terenach o wysokim poziomie bezrobocia. Ludzie nie pracuj cy s traktowani z pewn
pogard , oburzeniem i zgorszeniem. Niektórzy uwa aj ,
bezrobotnymi wp ywa negatywnie na ch

e nadmierne interesowanie si

podj cia przez nich pracy.

Osoby pozbawione mo liwo ci pracy odczuwaj

g ównie brak rodków finansowych,

zaburzenie rytmu codziennego ycia, spadek poczucia w asnej warto ci oraz malej ce mo liwo ci
znalezienia pracy. Skutki takiego stanu rzeczy powoduj stany depresyjne i pog bianie si
ubóstwa, co mo e ko czy si

mierci samobójcz (rys. 3).

ród a utrzymania bezrobotnych s ró ne. Najwi cej z nich jest na utrzymaniu rodziny –
81% i utrzymuje si z prac dorywczych – 44%. Pozosta e ród a dochodów dla bezrobotnych s
znacznie mniejsze. Mo na tu wymieni : oszcz dno ci, zasi ek dla bezrobotnych, opiek spo eczn ,
drobny handel, wyprzeda posiadanych przedmiotów, czy te pieni dze zdobyte nieuczciwie (tab.
5).
Tabela 5. ród a utrzymania si bezrobotnych
Table 5. Income sources of unemployed
L.p.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ród a utrzymania si bezrobotnych
Unemployed income sources
Pozostaj na utrzymaniu rodziny
Family help
Z prac dorywczych
Occasinal job
Z oszcz dno ci
Savings
Z zasi ku dla bezrobotnych
Benefit
Z pomocy opieki spo ecznej, instytucji charytatywnych, ko cio a
Social security, charity, church
Z drobnego handlu
Small trade
Z wyprzeda y posiadanych przedmiotów
Goods sale
Z pieni dzy zdobytych niezupe nie uczciwych
Illegal money
Z prac sta ych
Permanent jobs
Trudno powiedzie
Difficult to say

% odpowiedzi
% of answers
81
44
20
15
12
8
6
3
1
2

ród o, Source: Polityka nr 7 (2337/z 16.02.2002 r. (ankieta CBOS przeprowadzona w ród bezrobotnych
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Bezrobocie
Niskie
dochody

Spo eczna
„ha ba”
Brak
kontaktu
z kolegami
Brak okazji do
wyzyskania i
aktualizacji
umiej tno ci
zawodowych

Stres
w rodzinie

Izolacja
spo eczna

Spadek
Brak
zaufania
do samego
siebie

kondycji
intelektualnej i
duchowej

Ryzyko
pogorszenia
zdrowia
psychicznego

Bardziej
ograniczony
dost p do
rynku
mieszkaniowego

Ryzyko
pogorszenia
zdrowia
fizycznego

Niewystarczaj cy
stopie
mobilno ci
zawodowej

Brak kontaktu z
kolegami i
znajomymi og cymi
poinformowa o
okazjach

Mniejsza
mo liwo
transportu

Dalszepozosta
wianie bez
pracy
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WNIOSKI
Zatrudnienie jest wa nym czynnikiem rozwoju gospodarczego, a z drugiej
strony –

ród em utrzymania. Trudno oddzieli

kategori

zatrudnienia od poj

rozwoju spo ecznego i gospodarczego oraz dobro bytu spo ecze stwa.
Wnioski:
1. Bezrobocie w Polsce jest wysokie i ma tendencj wzrostow a w pocz tkowym
okresie po wst pieniu do Unii Europejskiej mo e ono jeszcze bardziej wzrosn
wyniku pog bienia si

w

i rozszerzenia restrukturyzacji gospodarki, na wiele

sektorów.
2. Rozmiar stopy bezrobocia w poszczególnych województwach, regionach kraju jest
znacznie zró nicowany, w ród bezrobotnych kobiety stanowi ponad po ow , a
ludno

wiejska stanowi prawie pi dziesi t procent. W ród bezrobotnych na wsi

dominuj ludzie m odzi i w wieku przedemerytalnym.
3. G ówne instrumenty ograniczania bezrobocia znajduj si w polityce pa stwa, która
powinna uwzgl dnia

g ównie aktywne narz dzia zmierzaj ce do o ywienia

gospodarczego.
4. Negatywne skutki bezrobocia nale y rozpatrywa g ównie w dwóch aspektach:
spo ecznym. i ekonomicznym. Istotne s
etyczno-moralne

i

obyczajowe,

które

tak e nast pstwa polityczne, prawne,
ostatecznie

prowadz

do

regresu

gospodarczego i powi kszania si sfery ubóstwa.
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UNEMPLOYMENT LEVEL IN POLAND AND ITS NEGATIVE IMPACT
Abstract: The main goal of the paper is to present the changes and trends in the
level of unemployment in Poland and its trends. Additional goal is connected with
description of its negative impact. The statistical sources of analysis were data from the
Main Statistical Office (GUS) with the period 1990 – 2001, as well as public opinion
researches, references and direct interviews with unemployed. Practical conclusions
ending the article.
Key words: unemployment level, poverty, grup, Poland.
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Wyposa enie w dobra trwa ego u ytku w polskich jednoosobowych
gospodarstwach domowych w latach 1993-2000
owa kluczowe: jednoosobowe gospodarstwo domowe, wyposa enie gospodarstw
domowych
Wst p
Tworzenie si jednoosobowych gospodarstw domowych jest nast pstwem wielu
ró nych czynników, w tym m.in. jako nast pstwo atomizacji ycia rodzinnego, procesów
migracyjnych, usamodzielniania si doros ych dzieci b
mierci jednego z ma onków. W
krajach Europy Zachodniej liczba jednoosobowych gospodarstw domowych jest znacznie
wy sza ni ma to miejsce w Polsce, co wynika z lepszej sytuacji ekonomicznej tych krajów, a
tym samym wi kszych mo liwo ci doros ych dzieci do szybszego usamodzielnienia si .
Wp yw na taki stan rzeczy ma równie sposób wychowania i kultura kraju.
W Polsce wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej mo na zauwa
tendencj
wzrostu liczby jednoosobowych gospodarstw domowych, co zapewne wynika ze zmiany
warunków ycia, nasilenia migracji do wi kszych miast w poszukiwaniu pracy oraz
wi kszych mo liwo ci do usamodzielniania si doros ych dzieci. Wzrost liczby
jednoosobowych gospodarstw domowych wynika
mo e równie
z wi kszego
zaanga owania w pracy, bowiem coraz wi cej m odych osób po wi ca pracy 10-12 godzin
dziennie, co powoduje, e odk adaj oni czasu za enia rodziny, pozostaj c cz sto osobami
w jednoosobowych gospodarstwach domowych.
Grupa jednoosobowych gospodarstw domowych jest grup niejednorodn , bowiem
ród niej wyró ni mo na gospodarstwa domowe osób m odych pracuj cych lub ucz cych
si , a tak e osób starszych, których stosunek do pracy ju usta i pozostaj obecnie na rentach
lub emeryturach. Coraz cz ciej pojawiaj si równie jednoosobowe gospodarstwa domowe
osób b cych w wieku rednim, które nigdy za
y rodziny lub rozwiod y si .
Powi kszaj ca si grupa jednoosobowych gospodarstw domowych niew tpliwie stwarza
nowe problemy, z którymi b dzie musia a poradzi sobie polityka spo eczna.
Celem artyku u jest zaprezentowanie zmian w wyposa eniu jednoosobowych
gospodarstw domowych na przestrzeni lat 1993-2000.
Na przestrzeni lat 1988-1995 liczba jednoosobowych gospodarstw domowych wzros a
w Polsce z 2188 tysi cy w 1988r do 2468 tysi cy w 1995r., co stanowi blisko 20%
wszystkich gospodarstw domowych. Blisko 15% jednoosobowych gospodarstw domowych
znajduje si na terenach miejskich, a jedynie 5% na terenach wiejskich (patrz tabela 1). Tak
niski wzrost jednoosobowych gospodarstw domowych na terenach wiejskich wynika ze
znacznie mniejszych mo liwo ci usamodzielniania si dzieci oraz specyficznej zabudowy.
Mieszka cy wsi mieszkaj zazwyczaj w domach jednorodzinnych i nie maj najcz ciej
potrzeby ani mo liwo ci wynajmu mieszkania czy pokoju od innych osób.
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Tabela 1. Struktura gospodarstw domowych w latach 1988 i 1995 (w %)
Table 1. Structure of Polish households in 1998 and in 1995 (in %)
1988

Wyszczególnienie

1995

ogó em

miasta

wie

Ogó em

miasta

wie

Gospodarstwa domowe w tys.

100,0

65,7

34,3

100,0

67,1

32,9

jednoosobowe

18,3

13,3

5,0

19,7

14,8

5,0

dwuosobowe

22,3

15,5

6,9

23,1

16,6

6,6

trzyosobowe

20,3

14,4

5,9

19,8

14,3

5,4

czteroosobowe

22,0

15,2

6,8

20,0

13,9

6,1

pi cioosobowe i wi cej

17,1

7,3

9,8

17,4

7,5

9,9

ród o: http://www.stat.gov.pl/serwis/polska/rocznik4/gospoo.htm z dnia 12 X 2002, dane z 1988 roku pochodz
Narodowego Spisu Powszechnego, a dla 1995 roku ze spisu ludno ci i mieszka metod reprezentacyjn .
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Funkcje realizowane w gospodarstwach domowych
Jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowi specyficzn kategori w porównaniu z
wieloosobowymi gospodarstwami domowymi. Samotne osoby prowadz ce samodzielne
gospodarstwa domowe zmuszone s do indywidualnej realizacji wszystkich funkcji
zwi zanych z prowadzonym przez nie gospodarstwem domowym. Jednoosobowe
gospodarstwa domowe badane s przez GUS w badaniach reprezentacyjnych bud etów
rodzinnych i definiowane s jako „osoba utrzymuj ca si samodzielnie, tzn. nie cz ca
swoich dochodów z innymi osobami, bez wzgl du na to czy mieszka sama, czy te z innymi
osobami” [Bud ety ... 2001, s. XI]. Podstaw ka dego gospodarstwa domowego, niezale nie
od jego wielko ci, jest konsumpcja rozpatrywana w uj ciu dynamicznym jako triada roli: [E.
Wiszniewski, 1983, 21.] motywacyjnej, reprodukcyjnej oraz infrastrukturalnej.
Konsumpcja jako czynnik motywacyjny wp ywa na wprowadzanie nowych produktów na
rynek oraz na popraw u yteczno ci produktów ju wytwarzanych. Konsumpcja w tym uj ciu
stanowi czynnik motywuj cy, bowiem daje w odczuciu indywidualnego konsumenta
mo liwo oceny poziomu swojego ycia i w zale no ci od tej oceny podj cia odpowiednich
kroków dla zmiany tego stanu rzeczy poprzez nabywanie ró nych dóbr, co po rednio wp ywa
na tempo i kierunek wzrostu gospodarczego. Konsumpcja jako czynnik reprodukcyjny
obejmuje spo ycie dóbr i us ug przez cz onka, w przypadku jednoosobowych gospodarstw
domowych lub cz onków gospodarstw domowych, wieloosobowe gospodarstwa domowe, bez
której nie mo e nast pi reprodukcja. W uj ciu dynamicznym jako trzeci rol konsumpcji
wydobywa si aspekt infrastrukturalny, na który sk adaj si rozwój nauki, kultury, ochrony
zdrowia.
Wyposa enie gospodarstw domowych – ujecie teoretyczne
Wyposa enie gospodarstw domowych jest w swojej istocie, z racji niskich dochodów
retrospektywn ocena stanu konsumpcji (szczególnie w przypadku gospodarstw domowych
wi kszo ci rencistów i emerytów) oraz stanem swoistego „otwarcia” dla osób
rozpoczynaj cych samodzielne ycie. Konsumpcj mo na rozpatrywa z punktu widzenia [J.
Szczepa ski, 1981, s. 133-137.] aktu spo ecznego, procesu spo ecznego, sfery reprodukcji
spo ecznej. W pierwszym uj ciu konsumpcja postrzegana jest jako bezpo redni akt
zaspokojenia potrzeby przez najcz ciej krótkotrwa e zu ycie produktu (wyrobu i/lub us ugi).
Akt ów dotyczy wi kszo ci potrzeb cz owieka, które mog mie charakter okresowy
(potrzeba leczenia jakiej choroby) lub nieodnawialny (szczepienia profilaktyczne). [Cz.
Bywalec, L. Rudnicki, 1999, s. 7-8] W drugim uj ciu konsumpcj rozpatruje si jako
zachowanie zbiorowo ci spo ecznych zaspokajaj cych swoje potrzeby. W trzecim uj ciu
konsumpcj ujmuje si jako faz reprodukcji spo ecznej i rozpatruje si j w uj ciu
makroekonomicznym (dotycz
wszystkich elementów zwi zanych z szeroko rozumianym
zaspakajaniem potrzeb spo ecze stwa a obejmuj cym takie zagadania jak: dochody,
zaopatrzenie, rynku, polityka spo eczna, infrastruktura techniczna i spo eczna).
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Zachowanie podmiotów, w tym jednoosobowych gospodarstw domowych, uzale nione jest
od warto ci formu owanych bezpo rednio oraz maj cych swoje odwzorowanie w
przyjmowanym stylu ycia oraz cyklu ycia rodziny, który jest wynikiem kombinacji
procesów losowych (stochastycznych) i substantywnych,. [E. Fr czak, 1999, s. 41]
Tabela 2. Stadia cyklu ycia rodziny zwi zane z istnieniem jednoosobowych gospodarstw domowych
Table 2. Stages of the family life cycle connected with the existence of the one- man households.
Stadium
Okres przedma
ski. M ody samotny
cz owiek mieszkaj cy z rodzicami lub poza
domem rodzinnym
Samotna starsza osoba pracuj ca i nie
mieszkaj ca z dzie mi

Sytuacja materialna
Bardzo ograniczone w asne zasoby finansowe, szczególnie w wypadkach dalszego
pobierania nauki, np. studiowania. Korzystanie z pomocy finansowej rodziny b
w
formie naturalnej, b
pieni nej, zw aszcza gdy mieszka wspólnie z rodzicami.
Do
korzystna sytuacja finansowa. Wysoka sk onno
do oszcz dzania. Znaczna
substytucja mi dzy ywieniem w domu i poza domem. Relatywnie wysokie wydatki
zwi zane z rekreacj i opieka zdrowotn .
Samotna starsza osoba nie pracuj ca (emeryt) Niekorzystna sytuacja finansowa. Pomimo tego wysoka sk onno do oszcz dzania.
i mieszkaj ca z dzie mi
Samotna starsza osoba nie pracuj ca (emeryt) Niekorzystna sytuacja finansowa. Wysoka sk onno do oszcz dzania. Ograniczenie
i nie mieszkaj ca z dzie mi
wydatków. Zakupy odnosz si g ównie do ywno ci i us ug zagospodarowania wolnego
czasu.

ród o: Beckman M.D., Kurtez D.L., Bonne L.E., Foundations of marketing Holt, Rinchard and Winston of Canada,
Toronto 1988 s. 183-184 za Podstawy marketingu pod red. nauk. Altkorn J., Instytut Marketingu, Kraków 1997 s. 98-99.

Na zasoby materialne gospodarstwa domowego warunkuj ce realizacj podstawowych
potrzeb sk ada si domowa infrastruktura konsumpcyjna (urz dzenia gospodarstwa
domowego). Dysponowanie urz dzeniami domowymi obok korzy ci obiektywnych
zwi zanych z usprawnieniem prac domowych i „oszcz dno ci ” czasu przeznaczan na
poszczególne prace domowe, podnosi mo e presti w rodowisku oraz poczucie wysokiej
jako ci ycia. Na wyposa enie mieszka sk adaj si zarówno meble, jak i inne urz dzenia.
W literaturze jako kryterium podzia u dóbr trwa ego u ytku przyjmuje si nast puj ce grupy
dóbr:[ Cz. Bywalec, L. Rudnicki, 1999, s. 7-8. oraz Z. K dzior, 1999, s. 147 a tak e J.
Sikorska 1998, s.101-110.]
§ bezpo rednio zwi zane z pracami gospodarstwa domowego - dobra trwa ego
ytku usprawniaj ce prace domowe, które tworz sprz ty s
ce do
przygotowywania i przechowywania produktów ywno ciowych sokowirówki,
roboty kuchenne, ch odziarki i inne), a tak e sprz t wykorzystywany do
utrzymania czysto ci i porz dku w mieszkaniu (odkurzacze, pralki i inne), jak
równie konserwacji odzie y (np. maszyny do szycia);
§
ce rozrywce i pozyskiwaniu informacji - dobra tego rodzaju okre lane s
mianem elektronicznego sprz tu powszechnego (radio, odbiornik telewizyjny,
magnetowid, gramofon i inne);
§ zwi zane z mobilno ci cz onków gospodarstwa domowego (samochody,
motocykle, rowery).
Jednym z podstawowych parametrów wskazuj cym na ocen stanu posiadania dóbr
trwa ego u ytku jest trzy stopniowa skala nasycenia gospodarstw domowych sprz tem
gospodarczym. Wysoki stopie nasycenia na dany rodzaj sprz tu wyst puje wówczas gdy
znajduje si on w posiadaniu wi cej ni 80% gospodarstw domowych, redni gdy sprz t ten
wyst puje w 50-80% gospodarstw i niski stopie gdy sprz t znajduje si w mniej ni 50%
gospodarstw domowych. [Z. K dzior, 1999, s. 148 za A. Kusi ska, 1976, nr 1]
Wyposa enie jednoosobowych gospodarstw domowych
W jednoosobowych gospodarstwach domowych wysokim stopniem nasycenia
charakteryzuj si przede wszystkim dobra trwa ego u ytku usprawniaj ce czynno ci
domowe. Nale do nich pralka i wirówka elektryczna lub automat pralniczy (95,5%
analizowanych gospodarstw domowych), ch odziarka lub zamra arka (91,1%) oraz odkurzacz
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elektryczny, którego stopie nasycenia wzrós na przestrzeni lat 1993-2000 o 17% osi gaj c
poziom 93,2%.
Rysunek 1. Wyposa enie jednoosobowych gospodarstw domowych w latach 1993-2000 w dobra trwa ego
ytku usprawniaj ce prac (w %)
Fig. 1. Labour- saving goods of permanent use in the one- man households in the period of 1993-2000 (in %).
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Pozosta e dobra trwa ego u ytku s
ce usprawnieniu pracy cz onków gospodarstw
domowych znajduj si w grupie o niskim stopniu nasycenia i nale do nich maszyna do
szycia 31,5% oraz robot kuchenny 27,8%. Nale y zwróci uwag , e nast puje dynamiczny
wzrost liczby automatów pralniczych, którymi dysponowa o w 1993r. jedynie 31,5%
gospodarstw domowych a w 2000r. 51,7%, co oznacza wzrost o 13,4%. Zmniejszy a si
natomiast liczba maszyn do szycia ogó em z 37,8% w 1993r. do 31,5%w 2000r. A
równocze nie wzros a liczba maszyn do szycia elektrycznych z 17,4% do 19,8% w
analizowanym okresie. Spadek liczby maszyn do szycia zwi zany jest zapewne z wzrostem
zakupów ubra tanich na bazarach i targowiskach a wi c zmniejszeniem si znaczenia
samodzielnego szycia i przerabiania ubra .
Analizuj c wyposa enie jednoosobowych gospodarstw domowych w przedmioty
trwa ego u ytku s
ce rozrywce oraz pozyskiwaniu informacji zauwa
mo na wysokie
nasycenie gospodarstw domowych odbiornikami telewizyjnymi (95,5% jednoosobowych
gospodarstw domowych), przy czym wyra nie zaznacza si dynamiczny wzrost liczby
odbiorników z ekranami do odbioru kolorowego i spadek liczby odbiorników z ekranem do
odbioru telewizji czarno-bia ej. Na przestrzeni analizowanego okresu odsetek
jednoosobowych gospodarstw domowych wyposa onych w telewizory z ekranem do odbioru
telewizji kolorowej wzrós z 52% w 1993r. do 87,6% w 2000r. (wzrost o 35,5%).
By mo e rosn cy udzia posiadania odbiorników telewizyjnych w gospodarstwach
domowych jest przyczyn spadku liczby odbiorników radiowych, bowiem jak wykazuj dane
w analizowanym okresie zmniejszy a si liczba odbiorników radiowych o prawie 15%
(nast pi spadek z 82,5% w 1993r do 67,7% w 2000r) (rys. 2).
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Rysunek 2. Wyposa enie jednoosobowych gospodarstw domowych ogó em w wybrane przedmioty trwa ego
ytku s
ce rozrywce i pozyskiwaniu informacji w latach 1993-2000 (w %)
Fig. 2. Entertainment and getting information goods of permanent use equipment in the one- man households in
the period of 1993-2000 (in %).
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W trójstopniowej skali nasycenia najni szym stopniem nasycenia charakteryzowa y
si dobra zwi zane z mobilno ci cz onków gospodarstw domowych. Analiza danych
wskaza a na niskie nasycenie gospodarstw domowych pojazdami jedno ladowymi oraz
samochodami osobowymi. Jednoosobowe gospodarstwa domowe, w ramach tej grupy
nasycenia, najlepiej wyposa one by y w rowery. W 2000r. 25,6% jednoosobowych
gospodarstw domowych posiada o ten sprz t (rys.3).
Pomimo, e wyposa enie w dobra trwa ego u ytku zwi zane z mobilno ci znajduj
si w grupie o najmniejszym stopniu nasycenia warto zwróci uwag , e liczba niektórych
sprz tów z tej grupy systematycznie ro nie. I tak zaobserwowano redni roczny wzrost
posiadania rowerów o 0,9%. Ponadto w latach 1993-2000 nast pi a równie poprawa w
liczbie posiadanych samochodów osobowych, gdy liczba ta wzros a z 6,7% w 1993r. do
10,1% w 2000r (rys.3).
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Rysunek 3 Wyposa enie jednoosobowych gospodarstw domowych ogó em w wybrane przedmioty trwa ego
ytku zwi zane z mobilno ci cz onków gospodarstwa domowego w latach 1993-2000 (w %)
Fig.

3.

Connected with the mobility of members of households goods of permanent use in the one- man households in
the period of 1993-2000 (in %).
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Podsumowanie
Warunki ycia ludno ci analizowane s przez G ówny Urz d Statystyczny od ko ca
lat 50. Metodyka bada modyfikowana by a wielokrotnie, a od 1993 roku zosta a dopasowana
do metodologii Eurostatu.
Grupa jednoosobowych gospodarstw domowych zwi ksza si w Polsce i jak mo na
przypuszcza zwi ksza si b dzie w najbli szych latach, dlatego analiza tej cz ci
gospodarstw domowych jest istotna zarówno z czysto poznawczego punktu widzenia jak i z
punktu widzenia praktyki gospodarczej (dzia marketingowych przedsi biorstw).
Analizuj c wyposa enie jednoosobowych gospodarstw domowych w sprz t trwa ego
ytku w latach 1993-2000 zauwa a si systematyczny wzrost liczby sprz tów
usprawniaj cych wykonywanie czynno ci domowych (m.in. automat pralniczy, odkurzacz
elektryczny). W zakresie sprz tu zwi zanego z rozrywk cz onków gospodarstwa domowego
nast puje zmiana jako ciowa w zakresie posiadanych odbiorników telewizyjnych, przy
ogólnie wzgl dnie sta ej liczbie posiadanych odbiorników telewizyjnych zauwa a si
systematyczny wzrost liczby telewizorów do odbioru telewizji kolorowej. Fakt ten wiadczy o
stopniowej wymianie sprz tu przestarza ego technologicznie na sprz t o wy szych walorach
technicznych. Pod wzgl dem ilo ciowym jednoosobowe gospodarstwa domowe
charakteryzowa y si nisk liczb posiadanych sprz tów zwi zanych z mobilno ci .
Wszystkie dobra nale ce do tej grupy znalaz y si w grupie o najmniejszym stopniu
nasycenia. Jednak i w tej grupie obserwuje si zmiany, gdy w omawianym okresie czasu
nast pi systematyczny wzrost liczby posiadanych rowerów oraz samochodów osobowych.
Wraz z up ywem czasu zapewne coraz wi cej gospodarstw domowych b dzie kupowa o
sprz ty zwi zane z mobilno ci , gdy staje si to podstawow potrzeb ka dej jednostki. W
dalszych latach spodziewa si mo na systematycznej wymiany sprz tów gorszych
technologicznie na dobra o wysokich walorach u ytkowych ze szczególnym uwzgl dnieniem
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nie tylko estetyki i funkcjonalno ci, ale równie istotnymi stan
energooszcz dno i tzw. „ekologiczno ” posiadanego sprz tu.

si

takie cechy jak

Streszczenie
W artykule zaprezentowano funkcje spe niane w gospodarstwie domowym (motywacyjn ,
reprodukcyjn oraz infrastrukturaln ). W artykule przedstawiono ponadto przemiany w
wyposa eniu w dobra trwa ego u ytku jednoosobowe gospodarstwa domowych w Polsce w
latach 1993-2000. Scharakteryzowano zmiany w wyposa eniu w trzech grupach dóbr
trwa ych usprawniaj cych prac , s
cych rozrywce i pozyskiwaniu informacji oraz
zwi zanych z mobilno ci .

Equipment in goods of permanent use in Polish one-man household in years 1993-2000
Sumary. The paper discusses the functions performed by households such as reproduction,
motivation and infrastructure.The main object was to highlight some changes in the
equipment of the goods of permanent use within one- man households in Poland in the period
of 1993- 2000. One characterised changes in the equipment in three groups of permanent
goods labour- saving, domestics for entertainment and getting information and those
connected with mobility.

Key words: one-man household, household equipment
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Koncepcja dzia

na rzecz ekorozwoju na przyk adzie obszaru chronionego w gminie
Imielno w woj. wi tokrzyskim.

ukasz Pop awski
Akademia Rolnicza w Krakowie

Streszczenie. W pracy przedstawiono koncepcje dzia
chroniony w gminie Imielno – po

na rzecz ekorozwoju na obszarze mikroregionu – teren

onego w Nadnidzia skim Parku Krajobrazowym w województwie

wi tokrzyskim. Obszar Nadnidzia skiego Parku Krajobrazowego posiada bardzo du e wykorzystywane w
niewielkim stopniu warto ci przyrodnicze. Warto ci te s

poddane ochronie prawnej, która warunkuje

dzia alno

ta powinna by jak najbardziej sprzyjaj ca dla

gospodarcz na obszarach chronionych. Dzia alno

chronionej przyrody, w celu zachowania jej dla przysz ych pokole . Do realizacji tego celu. Konieczna jest
koncepcja strategii na rzecz ekorozwoju. Koncepcja zrównowa onego rozwoju obszaru chronionego, godzi
bowiem wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich i ochron przyrody. Istotnym elementem dzia
ekorozwoju jest poparcie spo eczno ci lokalnej, bez której poparcia trudno by oby j

na rzecz

wprowadzi .

Zaprezentowana koncepcja opiera si na danych statystycznych oraz badaniach w asnych, wykonanych w terenie
w latach 1998-2002. Nadrz dnym celem tej koncepcji jest rozwój zrównowa ony obszaru chronionego przy
zachowaniu zasad ochrony przyrody.

Wst p
W Polsce na mocy ustawy z 1991 r. ochronie przyrody wyst puj ró ne formy
ochrony przyrody, miedzy innymi ochrona gatunkowa, indywidualna i obszarowa, do której
mi dzy innymi nale

parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.

Parki krajobrazowe wraz parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i obszarami
chronionego krajobrazu tworz

system obszarów chronionych, jako uk ad wzajemnie

uzupe niaj cych si form ochrony przyrody, stopie rygoru prawnego zale y od konieczno ci
ochrony. W Polsce parki krajobrazowe obejmuj 7,94 % ogólnej powierzchni kraju (31,1 %
powierzchni kraju podlega ró nym form ochrony przyrody) [GUS 1999]. Obszary chronione
ze wzgl du na swoj specyfik podlegaj specjalnym przepisom prawnym, które decyduj w
zale no ci od stopnia ochrony o dopuszczalnej dzia alno ci cz owieka. Parki krajobrazowe i
obszary chronionego krajobrazu mog

by

naturalnymi enklawami ekorozwoju przy

zachowaniu podstawowych zasad ochrony przyrody wg obowi zuj cych tam przepisów
prawnych.

Ekorozwój

nale y

rozumie

w

my l

najcz ciej

spotykanej

definicji

„„prowadzenie wszelkiej dzia alno ci gospodarczej w harmonii z przyrod , tak aby nie
spowodowa

w niej nieodwracalnych zmian, lub jako gospodarowanie dopuszczalne

ekologicznie, po dane spo ecznie i uzasadnione ekonomicznie" [Hopfer 1992]. Zgodnie z
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ustaleniami AGENDY 21, ka da gmina powinna opracowa lokalny program ekorozwoju
[Koreleski i in.] na podstawie którego b dzie wprowadza zasady zrównowa onego rozwoju.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji dzia

na rzecz

zrównowa onego rozwoju obszaru chronionego w Nadnidzia skim Parku Krajobrazowym w
gminie Imielno.
Materia i metody
W latach 1998-2001 wykonano badania terenowe polegaj ce mi dzy innymi na
rozpoznaniu

walorów

przyrodniczo-krajobrazowych

Nadnidzia skiego

Parku

Krajobrazowego obejmuj cego wraz ze stref ochronn powierzchni 49 175 ha. Ponadto
wykonano badania ankietowe w ród mieszka ców gminy Imielno posiadaj cych grunty rolne
na terenie Nadnidzia skiego Parku Krajobrazowego oraz zebrano dane statystyczne dotycz ce
tego obszaru. Szczegó owymi badaniami terenowymi obj to najbardziej warto ciow pod
wzgl dem przyrodniczym cz
T. 1999]. Obszar te po

doliny rzeki Nidy - Delt

ródl dow Nidy [Zaj c K., Zaj c

ony jest w pó nocnej cz ci parku, mi dzy miejscowo ciami: Stawy

— Sobowice - Skowronno - Umianowice, a administracyjnie nale y do gminy Imielno w
powiecie J drzejów, w województwie wi tokrzyskim. Gmina obejmuje powierzchni 10 060
ha, z której 631 ha (6,3% ogólnej powierzchni gminy) nale y do Nadnidzia skiego Parku
Krajobrazowego, a 3 223 ha (32%) zajmuje obszar chroniony. Gmina Imielno i po

ony w

niej obszar chroniony to teren typowo rolniczy, które przyrodnicze warunki produkcji
rolniczej gminy na tle kraju mo na uzna

za rednio korzystne, a w skali powiatu i

województwa wi tokrzyskiego nieznacznie poni ej redniej [ lizowski i in. 1999]. Na
obszarze chronionym w gminie jest 30 podmiotów gospodarczych (wszystkie na prawach
osób fizycznych), z tym

e w sektorze publicznym 12. W poszczególnych zakresach

dzia alno ci gospodarczej przedstawia si to nast puj co – budownictwo (6 podmiotów),
handel i naprawy (6), transport, sk adowanie,

czno

(5), pozosta a dzia alno

(2). Na terenie parku dzia a firma transportowo-budowlana Adam

us ugowa

ur, a w Motkowicach

zak ad lusarski i gorzelnia oraz baza us ugowa dla rolników (us ugi spawalnicze). Na terenie
gminy znajduj si 2 punkty sprzeda y nawozów mineralnych, z tego 1 zlokalizowany w
parku. Na terenie gminy nie istnieje ani 1 punkt skupu p odów rolnych oraz ani równie punkt
napraw sprz tu rolniczego. Równie na terenie gminy nie ma ani 1 restauracji, tylko jest kilka
barów gastronomicznych. Na terenie parku jest 1 sklep wielobran owy gminnej spó dzielni
„Samopomoc Ch opska” w J drzejowie.
Materia ami uzupe niaj cymi badania terenowe by y dane statystyczne i uzyskane
opracowania z Urz du Gminy w Imielnie, które dotyczy y potencja u gospodarczego oraz
2

warunków demograficznych. Szczególnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
oraz wyniki bada

ankietowych przeprowadzonych w ród rolników u ytkuj cych obszar

chroniony by y podstaw

do okre lenia preferowanych przez rolników i mieszka ców

kierunków rozwoju tych terenów. Liczba ankiet skierowanych bezpo rednio do mieszka ców
wynosi a 150, z których 117 zosta o poddane analizie. W grupie ankietowanych osób
przewag stanowili m czy ni – 66 %, natomiast udzia kobiet wynosi 34 %. Wykszta cenie
podstawowe posiada o 42 % badanych, zawodowe 34 %, rednie 21 %, a wy sze 3 %
respondentów. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczy y: preferowanych kierunków
rozwoju terenu bada ,

wiadomo ci ekologicznej, mo liwo ci prowadzenia dzia alno ci

rolniczej i turystycznej, problemów ycia codziennego utrudniaj cych rozwój gospodarczy,
niektórych aspektów demograficznych, efektywno ci produkcji rolniczej oraz wyposa enia
gospodarstw w rodki produkcji rolniczej. Badania te zosta y specjalnie przygotowane pod
tem mo liwo ci rozwoju terenów chronionych i uczestniczy w nich przedstawiciel
ka dego gospodarstwa.
Wyniki bada
Obszary chronione, mimo wielu ogranicze wynikaj cych z ochrony przyrody daj
szans

rozwoju dla mieszka ców wsi pod warunkiem odpowiedniej strategii rozwoju i

poziomu infrastruktury. Inwentaryzacja stanu gospodarki obszaru chronionego w gminie
Imielno pozwoli a na ocen
spo ecznego terenów po

dotychczasowych kierunków rozwoju gospodarczego i

onych w Nadnidzia skim Parku Krajobrazowym. Podstawowym i

strategicznym celem dzia ania w adz samorz dowych i spo eczno ci lokalnej jest poprawa
jako ci

ycia mieszka ców, ochrona

rodowiska naturalnego i rozbudowa potencja

gospodarczego.
W odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju gospodarczego gminy rolnictwo jako
najistotniejszy kierunek uznawa o 95,8 % ankietowanych w ca ej gminie, z tym, e na I
miejscu z wymienionych 7 kierunków stawia o go 85,6 %, natomiast 84,6 % ankietowanych
mieszka ców

Nadnidzia skiego

Parku

Krajobrazowego

wskazywa o

rolnictwo

za

najistotniejszy kierunek. W dalszej kolejno ci na pytanie o kierunki rozwoju gospodarczego
obszaru chronionego respondenci opowiadali si za: us ugami - 53,8 %, przemys em i drobn
wytwórczo ci - 47 %, rzemios em - 41,9 %, turystyk - 41,9 %.
W zakresie rozbudowy potencja u gospodarczego respondenci uznali za najwa niejszy
zorganizowany zbyt produktów i p odów rolnych (76 %), zaspokojenia potrzeb mieszka ców
w zakresie us ug, a zw aszcza zwi zanych z rolnictwem (27 %), rozwój drobnego
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przetwórstwa rolno-spo ywczego (19 %) oraz promowanie zmian kierunków produkcji rolnej
(15 %).
Za warunki umo liwiaj ce rozwój rolnictwa w obszarze chronionym ankietowani
uznali: zbyt produktów - 60,7 %, kontraktacja - 33,3 %, ceny gwarantowane - 45,3 %, ceny
wy sze (o 15 %) - 2,6 %, ceny wy sze (o 30 %) - 9,4 %, ceny wy sze (o 50 %) - 38,5 %.
Natomiast 30 % respondentów zamierza stosowa w produkcji rolniczej metody ekologiczne.
„Ludzie -

rodowisko – Potencja ” to wyznaczone przez misj

gminy has o

przy wieca o przy opracowaniu operacyjnych strategii rozwoju gminy, która jest istotnym
elementem w opracowywaniu kierunków rozwojowych obszarów chronionych. Spójno
celów rozwojowych mi dzy kierunkami rozwoju ca ej gminy, a obszaru Nadnidzia skiego
Parku Krajobrazowego jest istotna ze wzgl du na mo liwo

wspólnych dzia

do realizacji

podstawowego celu jakim jest wzrost gospodarczy przy respektowaniu podstawowych zasad
ekorozwoju i przy respektowaniu zasad ochrony przyrody na podstawie planu ochrony parku.
Naczelnym celem „Strategii dla Gminy Imielno" jest osi gni cie wysokiego standardu
ycia mieszka ców gminy przez szybsze dostosowanie si

do warunków gospodarki

rynkowej, a w perspektywie do integracji z Uni Europejsk . Rozwój obszarów chronionych
w gminie nie tylko nie jest sprzeczny z proponowanym ww. celem, ale jest integraln jego
cz ci . Obszar chroniony powinien jedynie rozwija si w sposób bardziej uwzgl dniaj cy
unikatowe warto ci przyrodnicze. Realizacja tego celu b dzie mo liwa w sytuacji
restrukturyzacji rolnictwa i dostosowania go do warunków glebo-wodnych terenu, a w
szczególno ci poprawy gospodarki wodnej. Istotnym elementem wp ywaj cym na rozwój
obszaru chronionego b dzie dostosowanie produkcji rolniczej do wymaga

rynku i

mo liwo ci produkcyjnych obszaru chronionego. Równocze nie rolnictwo na obszarze parku
krajobrazowego i otuliny powinno opiera si o ekologiczne metody produkcji.
Po

enie geograficzne obiektu, czysto

rodowiska naturalnego, walory klimatyczne

i glebowe umo liwiaj dalsze rozwijanie produkcji rolniczej opartej o rolnictwo ekologiczne i
integrowane. Wzrastaj cy popyt na zdrow

ywno

w kraju i za granic stwarza nowe rynki

zbytu. Produkcja oparta na ekologicznych metodach stwarza nadziej

na popraw

op acalno ci gospodarowania, co potwierdzaj badania Klanka [2001] przeprowadzone na
obszarze Nadnidzia skiego Parku Krajobrazowego w powiecie pi czowskim granicz cym z
gmin Imielno.
Wy sza jako

i standardy

ycia osób mieszkaj cych i uprawiaj cych obszar

Nadnidzia skiego Parku Krajobrazowego w gminie Imielno mog równie zosta osi gni te
dzi ki nowym miejscom pracy powsta ym w wyniku wielofunkcyjnego rozwoju gminy, a w
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szczególno ci turystyki wiejskiej. Po

enie w Nadnidzia skim Parku Krajobrazowym jest

szans na rozwój oferty turystycznej obejmuj cej specjalistyczne formy turystyki na terenach
wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych (agroturystyka), zwiedzanie parku
krajobrazowego i przysz ego (w planach) rezerwatu przyrody (ekoturystyka). Ze wzgl dów
edukacyjnych i czyste rodowisko naturalne istnieje du a szansa stworzenia na terenie obiektu
bazy edukacyjnej dla tzw. „zielonych szkó ”. Taki rozwój, obok rolniczej, funkcji
turystycznej, stworzy alternatywne ród a zarobkowania dla mieszka ców, poprawiaj c ich
sytuacj materialna.
Istotnym elementem przy wprowadzaniu zasad ekorozwoju jest stosunek spo eczno ci
lokalnej, bez której akceptacji wszelkie dzia ania b

trudno do realizacji. W tym celu

mieszka ców obszaru chronionego zapytano o ich stosunek w tym zakresie. Na pytanie „czy
ekorozwój spowoduje pozytywne zmiany” ankietowani odpowiedzieli zdecydowanie
twierdz co (80,4 % odpowiedzi „tak”), natomiast na pytanie „czy ekorozwój przyniesie
korzystne zmiany” dla ich rodziny 42,7 % uzyskano odpowiedzi pozytywnych, dla gminy
56,4 %, dla regionu 43,6 % odpowiedzi pozytywnych. Ponadto ankietowani uwa aj , e
ekorozwój spowoduje zmiany w dochodach rolników (48,7 %), migracji m odzie y (30,8 %)
oraz kulturze na wsi (41 %).
Poprawa stanu ycia mieszka ców i rozwój spo eczno-gospodarczy zale

od wielu

czynników, w tym równie od sposobów realizacji poszczególnych celów, które sk adaj si
na cel podstawowy.
Sposób realizacji celu zapewnienia bezpiecze stwa socjalnego mieszka com mo e
zosta osi gni ty dzi ki:
-

opracowanie programu s

cego powstawaniu nowych miejsc pracy,

eniu do stworzenia warunków trwa ego rozwoju gospodarczego w gminie, opartego
równie na promowaniu i rozwijaniu turystyki wiejskiej,

-

agodzeniu skutków bezrobocia przy wspó dzia aniu gminy i jej jednostek z administracj
wojewódzk oraz pracodawcami,

-

tworzeniu w gminie corocznych programów prac interwencyjnych i robót publicznych we
wspó dzia aniu z Rejonowym Urz dem Pracy i lokalnymi pracodawcami oraz tworzenie
ugofalowych programów promuj cych przedsi biorczo

(wspieranie ma ych i rednich

firm), ze szczególnym uwzgl dnieniu specyfiki obszaru chronionego,
-

utworzenie w gminie stanowiska ds. promocji przedsi biorczo ci i turystyki, a docelowo
w oparciu o prywatnych przedsi biorców w gminie o rodka przedsi biorczo ci.
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Sposób realizacji celu - ochrona zdrowia i opieka spo eczna - mo e zosta
osi gni ty poprzez:
-

analiza potrzeb w zakresie systemu opieki zdrowotnej i spo ecznej,

-

podj cie dzia

-

tworzenie sprzyjaj cych warunków dla rozwoju prywatnej sieci us ug medycznych,

-

podj cie dzia

w kierunku wprowadzenia instytucji lekarza rodzinnego,

dla zapewnienia zwi kszonego dost pu do leków zarówno gotowych jak

i recepturowych,
-

poprawa bazy lokalowej o rodków zdrowia oraz podj cie stara o pozyskiwanie sprz tu
medycznego do wiadczenia pe nych us ug lecznictwa otwartego,

-

wspieranie bada zdrowotno ci spo ecze stwa, a w szczególno ci profilaktyki zdrowotnej
w szko ach,

-

prowadzenie

dzia alno ci

zapobiegaj cej

patologiom

spo ecznym,

zw aszcza

alkoholizmowi,
-

podj cie systemowych dzia

w kierunku zapewnienia opieki nad lud mi starszymi z

uwagi na systematycznie starzej ce si spo ecze stwo.
Realizacja celu kszta towanie wiadomo ci i postaw mieszka ców mo e nast pi
poprzez:
-

analiza potrzeb i mo liwo ci rozwoju o wiaty dostosowanego do obecnej sytuacji
gospodarczej,

-

konsultacje spo eczne w zakresie projektów zwi zanych ze rodowiskiem,

-

uczestnictwo m odzie y w sesjach Rady Gminy,

-

rozszerzenie form wspó pracy Rady Gminy z mieszka cami,

-

zbudowanie systemu komunikacji spo ecznej na poziomie gminy i so ectw,

-

dzia ania w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,

-

opracowanie programu organizacji sieci placówek kulturalnych,

-

stosowanie dzia

-

inspirowanie i aktywizowanie m odzie y w organizowaniu wszelkich form lokalnej

zmierzaj cych do aktywizacji m odzie y,

kultury i kultury fizycznej,
-

promowanie zdrowych form sp dzania wolnego czasu, organizowania rekreacji letniej i
zimowej na terenie parku.
Strategia dzia ania powinna opiera si równie na programie ochrony rodowiska

wraz z list

przedsi wzi

piorytetowych w zakresie gospodarki wodno- ciekowej,

gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej.
Sposób realizacji celu - gospodarka wodno- ciekowa - mo na osi gn
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dzi ki:

-

podj ciu przez w adze gminy dzia

w celu pozyskania rodków finansowych z funduszy

ekologicznych
-

przygotowanie i rozpocz cie inwestycji budowy sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej
oraz oczyszczalni cieków,

-

podj cie dzia

w celu uregulowania stosunków w asno ciowych na obszarze

wyznaczonym pod lokalizacj

oczyszczalni

cieków zgodnie z opracowywanym

programem kanalizacji dla ca ej gminy,
-

opracowanie wariantowej koncepcji kanalizacji

cieków bytowo-gospodarczych w

nawi zaniu do posiadanego programu i przyj tej lokalizacji oczyszczalni cieków oraz
zabezpieczeniu rodków pod t inwestycj ,
-

wspieranie budowy przyzagrodowych oczyszczalni cieków,

-

podj cie dzia

na rzecz udzia u mieszka ców i podmiotów gospodarczych w kanalizacji

i oczyszczalni cieków,
-

prowadzenie konsultacji spo ecznych w zakresie podejmowanych decyzji dotycz cych
ochrony rodowiska.
Sposób realizacji celu - gospodarka odpadami sta ymi - mo na osi gn

dzi ki:

-

kompleksowemu opracowaniu i wdro eniu systemu gospodarki odpadami sta ymi,

-

zbudowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzgl dnieniem
opakowa po rodkach do produkcji rolnej,

-

podj cie cis ej wspó pracy z s siednimi gminami w zakresie wspólnego programu
utylizacji odpadów sta ych,

-

edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami.
Sposób realizacji celu - edukacja ekologiczna - mo na uzyska dzi ki:

-

opracowanie programu edukacji ekologicznej i intensyfikacji tych dzia

na wszystkich

poziomach kszta cenia,
-

zorganizowaniu szkole dla urz dników, radnych i nauczycieli dotycz cych praktycznych
form w zakresie edukacji ekologicznej i wdra ania ekorozwoju,

-

zorganizowaniu warsztatów ekologicznych zw aszcza zwi zanych z odpadami sta ymi,
ich zbiórk , segregacj i sposobem utylizacji,

-

opracowanie i wdra anie systemu kontroli wykonywania przepisów ochrony rodowiska i
stosowania rodków chemicznych,

-

organizowanie konkursów proekologicznych dla dzieci i m odzie y oraz mieszka ców,

-

inspirowaniu dzia

organizacji zw aszcza m odzie owych dla kszta towania w

stosunku cz owieka do przyrody i gospodarowania jej zasobami,
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ciwego

-

aktywizacj radnych, w adz gminy i etatowych pracowników urz du gminnego do dzia
promuj cych ekologicznie czyste rodowisko,

-

zabezpieczeniu rodków na dzia alno

pozalekcyjn o charakterze proekologicznym w

szko ach,
-

edukacja przyrodnicza dla m odzie y ucz cej w oparciu o warto ci przyrodnicze
znajduj ce si na terenie gminy.
Strategia dzia ania w zakresie trwa ego rozwoju gospodarczego obejmuje ponadto

dzia ania z zakresu rozwoju rolnictwa, przedsi biorczo ci, us ug turystyczno-rekreacyjnych,
agroturystyki.
Sposób realizacji celu - rozwój rolnictwa - osi gnie si dzi ki:
-

podj cie dzia

dla u atwienia obrotu towarowego drobnym producentom rolnym, np.

poprzez tworzenie grup producenckich,
-

zorganizowanie szkole dla rolników w zakresie agroturystyki,

-

organizowanie szkole bran owych grup producenckich w zakresie technologii produkcji
zdrowej ywno ci,

-

rozwijanie grupowych form rozwi zywania problemów producentów rolnych,

-

podj cie dzia

wspieraj cych wspólne u ytkowanie maszyn rolniczych w celu obni enia

kosztów produkcji,
-

propagowanie i inspirowanie rolników do tworzenia i aktywnego uczestnictwa w
rolniczych organizacjach producenckich w celu tworzenia rynku rolnego oraz
stowarzyszeniach i zwi zkach zawodowych,

-

propagowanie proekologicznych upraw, zachowuj cych dotychczasowy krajobraz
przyrodniczy,

-

zalesianie nieu ytków gruntów klasy V, VI w celu zwi kszenia lesisto ci gminy,

-

podj cie dzia

szkoleniowych w zakresie podnoszenia jako ci produkcji rolniczej w ród

rolników,
-

propagowanie upraw specjalnych, np. zió , które wcze niej by y tam uprawiane (koz ek
lekarski, arcydzi giel),

-

propagowanie produkcji miodu.
Sposób realizacji celu – rozwój przedsi biorczo ci - osi gnie si dzi ki:

-

opracowanie zasad i warunków wspierania nowych inicjatyw gospodarczych,

-

przygotowanie terenów pod inwestycje i uregulowanie stosunków w asno ciowych,
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-

informowanie o istnieniu obszaru chronionego w gminie i mo liwo ciach inwestowania
na tym terenie w zakresie rozbudowy bazy i oferty turystycznej, poprzez bie co
uaktualniane strony internetowej gminy i obszaru chronionego,

-

nawi zywanie i podtrzymywanie kontaktów z s siednimi obszarami dla rozwi zania
wspólnych problemów gospodarczych,

-

edukacja w zakresie zak adania przedsi wzi

-

opracowanie programu dzia

-

preferowanie

wa nych

gospodarczych,

na rzecz wprowadzania odnawialnych róde energii,

proekologicznych

inwestorów

gotowych

inwestowa

w

infrastruktur turystyczno-rekreacyjn .
Sposób realizacji celu – rozwój us ug turystyczno-rekreacyjnych, agroturystyki osi gnie si dzi ki:
-

opracowanie programu rozwoju agroturystyki,

-

promowanie gminy jako terenu czystego ekologicznie, o specyficznych walorach
turystycznych oraz producenta zdrowej ywno ci,

-

tworzenie

bazy

rekreacyjno

-

wypoczynkowej

poprzez

zagospodarowanie brzegów rzeki Nidy, tak by mog y stanowi

uporz dkowanie

i

atrakcyjne miejsce

wypoczynku,
-

opracowanie folderu, przewodników i informatorów dla turystów,

-

stworzenie przez gmin infrastruktury technicznej umo liwiaj cej wykorzystanie walorów
przyrodniczo-kulturalnych, np. cie ek rowerowych, dydaktycznych,

-

podj cie dzia

dla pozyskania inwestora programu „.Zielone Szko y".

Równocze nie w adze gminy mog

podj

dzia ania na szczeblu lokalne

wspomagaj ce dzia ania na rzecz ekorozwoju na przyk ad poprzez:
-

opracowanie

dokumentów

wyja niaj cych

polityk

zach t

podatkowych

i

administracyjnych dla inwestorów,
-

wydzielenie w strukturach organizacyjnych samorz du lokalnego stanowiska ds. rozwoju
i promocji turystyki,

-

doskonalenie i rozwój infrastruktury technicznej i spo ecznej,

-

uj cie w studium zagospodarowania przestrzennego wa nych dla gminy kierunków
rozwoju (agroturystyka, rekreacja, inwestycje proekologiczne w gminie),

-

zapewnienie zainteresowanym sta ego dost pu do informacji o zasobach przyrodniczych
obszaru,

-

podj cie dzia

na rzecz pozyskiwania inwestorów z zewn trz dla zagospodarowania

budynków (np. domy opieki spo ecznej).
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Wnioski
Na pewno obszary chronione, mimo wielu ogranicze

wynikaj cych z ochrony

przyrody daj szans rozwoju dla mieszka ców wsi, ze wzgl du na mo liwy rozwój turystyki
oraz produkcj i zbyt zdrowej ywno ci, ale równie wymagaj dzia

wspieraj cych na

rzecz zrównowa onego rozwoju. Dzia ania takie w pierwszej kolejno ci powinny polega na
wsparciu finansowym w zakresie rozwoju infrastruktury ochrony rodowiska i przemian w
rolnictwie. Równocze nie, ze wzgl du na ograniczenia prawne w dzia alno ci gospodarczej i
rolniczej podmioty gospodarcze powinny mie znaczne subwencje z tytu u ograniczania
produkcji konwencjonalnej na rzecz sprzyjaj cej rodowisku, w celu wyrównywania szans na
rynku.
W planowaniu ekorozwoju terenów najbardziej warto ciowych, przede wszystkim pod
wzgl dem walorów przyrodniczo-krajobrazowych

i zainteresowa

mieszka ców

w

Nadnidzia skim Parku Krajobrazowym powinno uwzgl dnia si rozwój:
•

funkcji rolniczej opartej na gospodarce indywidualnej produkuj cej „zdrow

•

terenów preferowanych do zagospodarowania na cele turystyczno-rekreacyjne,

•

estetyki zabudowy poprzez okre lenie generalnych wymogów architektoniczno-

ywno ”,

budowlanych dla nowo projektowanych obiektów,
•

infrastruktury ochrony rodowiska, np. budow

kanalizacji lokalnych i oczyszczalni

cieków oraz sk adowisk obornika w gospodarstwach indywidualnych, w celu ich
odizolowania od pod

a i wyeliminowania sp ukiwania zanieczyszcze

wodnych i gleby, co poprawi stan estetyczno sanitarny i ochron

do cieków

rodowiska.

Ponadto nale y podkre li bardzo dobr wspó prac pomi dzy Urz dem Gminy w
Imielnie a Zarz dem Nadnidzia skiego Parku Krajobrazowego. Wspó praca ta sprzyja
dzia aniom na rzecz zrównowa onego rozwoju na obszarze chronionym oraz w
rozwi zywaniu konfliktów.
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The project aiming at sustainable development of the protected area in the Imielno
Commune
Abstract. The paper provides the project to launch a few initiatives supporting the sustainable development of
the protected area in the Imielno Commune located in the Nadnidzia ski Landscape Park, the wi tokrzyskie
administrative region. The Nadnidzia ski Landscape Park boasts numerous natural assets which are used only in
a very limited way. As the environmental conditions of this area are protected by law, the economic activity
should be as favourable to the environment as possible in order to preserve it for posterity. A comprehensive and
long-term strategy is indispensable to achieve this aim, therefore the sustainable development of this protected
area should be supported because it combines the multifunctional development of rural areas with the protection
of the environment. The project cannot be implemented without the support of the local community. The
presented project is based on the statistic data and the author’s own field research carried out from 1998 to 2002
and its primary aim to fulfil is the sustainable development in the protected area which will respect the protection
of the environment.
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Janina Sawicka

Streszczenie:
Gospodarka polska podlega jednocze nie procesom restrukturyzacji i
transformacji ustrojowej w kierunku zasad gospodarki rynkowej, a tak e jako
kraj stowarzyszony z UE – dostosowuje swój system do regulacji unijnych,
równocze nie, podobnie jak inne gospodarki w wiecie znajduje si

pod

wp ywem oddzia ywania globalizacji.
W artykule zawarto, zarówno teoretyczne rozwa ania na temat rozwoju
obszarów wiejskich jak i opis praktyki gospodarczej, kierunków rozwoju,
barier i ogranicze

jak i roli

rodków publicznych we wspieraniu

wielofunkcyjno ci wiejskich gospodarek.
owa kluczowe: obszary wiejskie, wielofunkcyjny rozwój, polityka regionalna

WST P
Polska gospodarka, w ci gu ostatniej dekady, podlega procesowi potrójnej
restrukturyzacji gdy poddana zosta a zarówno transformacji ustrojowej zgodnie z
regu ami rynku, oddzia ywaniu globalizacji a tak e na ten okres przypada adaptacja
do celów rozwoju Unii Europejskiej. Istotne miejsce w tych przekszta ceniach
zajmuje rozwój regionów. Polskie regiony, tj. 16 województw powsta ych w wyniku
reformy administracyjnej zapocz tkowanej w 1999r, spe niaj

w wi kszym lub

mniejszym zakresie, kryteria kwalifikacji do celów europejskiej polityki regionalnej
takie jak: historyczna to samo , wi zi gospodarcze z do rodkow integracj w
kierunku stolicy regionu, pochodz ce z demokratycznych wyborów, w adze
regionalne czy wyodr bnion gospodark bud etow . Obecnie, polityka rozwoju
regionalnego koncentruje si na celach priorytetowych takich jak: budowa potencja u
absorpcyjnego rodków Unii Europejskiej, wspieranie konkurencyjno ci wybranych
1

bran i regionów oraz przeciwdzia anie marginalizacji regionów s abiej rozwini tych
o kryzysogennych strukturach spo eczno-ekonomicznych.
Za kryzysogenne struktury regionalne przyjmuje si takie, które powsta y w wyniku:
to dominacji rolnictwa o rozdrobnionej strukturze agrarnej, lub innych
monostruktur gospodarczych, zaniedba

w rozwoju infrastruktury, a tak e braku

lokalnych inicjatyw wyzwalaj cych przedsi biorczo . W Polsce cechy takie posiada
wi kszo

obszarów wiejskich. St d dyskusja nad dylematami rozwoju i analiza

uwarunkowa procesów gospodarczych tam zachodz cych jest wyzwaniem zarówno
dla teoretyków polityki gospodarczej jak i programistów rozwoju regionalnego.
Definicje i kategorie poj ciowe
Poj cie gospodarki obszarów wiejskich wykszta ci o si

w wyniku

podkre lenia jej aspektu przestrzennego a tak e wiejsko ci, charakterystycznej dla
bytowania lokalnych spo eczno ci. Poj cie kategorii zintegrowanej gospodarki
obszarów

wiejskich

natomiast,

definiujemy

jako

konstrukcj

wzajemnie

warunkuj cych si tre ci socjalno-kulturowych, ekonomicznych oraz przestrzennych
dla osi gania wzrostu standardu bytowania mieszka ców wsi oraz spo ecznogospodarczego rozwoju ca ego kraju [Hunek 2002].
W aspekcie historycznym, wyró niamy tradycyjn
wiejskich cechuj

si

rozdrobnion

skal

gospodark

produkcji i nisk

na obszarach
jej wydajno ci .

Powodowa o to brak konkurencyjno ci obszarów wiejskich w odniesieniu do
rodków miejskich. W tradycyjnej fazie rozwoju gospodarki nast puj ce czynniki
determinowa y niekorzystne warunki aktywno ci ekonomicznej: ni sza wycena
zasobów produkcyjnych, g ównie pracy, brak infrastruktury transportowej, dominacja
rolnictwa (o rodkami handlu, produkcji przemys owej i us ug pozostawa y miasta).
Nie oznacza o to jednak pe nej stagnacji rozwojowej obszarów wiejskich. Powolny
rozwój mia miejsce, doprowadzaj c do d ugookresowej ewolucji, prowadz cej do
wspó czesnego modelu rozwoju obszarów wiejskich. Charakterystyczne, i ideologi
formowania si gospodarki obszarów wiejskich by o agodzenie i wyrównywanie
dysparytetów w zakresie produkcji i bytowania mi dzy miastem i wsi .
W tradycyjnej fazie rozwoju gospodarki obszarów wiejskich wyrównywanie
dysparytetów by o celem wiod cym, natomiast w fazie wspó czesnego rozwoju
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gospodarki obszarów wiejskich jest d enie do osi gania wysokiego stopnia
sprawno ci ekonomicznej oraz poprawy atrakcyjno ci warunków bytowania
spo eczno ci tych obszarów [Hunek 2002].
Nast puj ce uwarunkowania pozwalaj realizowa faz efektywno ciowego rozwoju
gospodarki obszarów wiejskich: post p techniczny i biologiczny w systemach
produkcji rolnej. W efekcie gospodarstwo domowe, farma rodzinna staj si cz sto
jednoosobowym miejscem pracy. Oznacza to pojawienie si

na wsi rosn cych

zasobów wolnej si y roboczej, g ównie kobiet, chc cych podj

prac

poza

rolnictwem, ale w pobli u dotychczasowego miejsca zamieszkania [Sawicka 1998],
wzrasta poziom wykszta cenia m odzie y wiejskiej, jej przygotowania fachowego, co
poci ga za sob wy sze oczekiwania p acowe, którym nie mo e sprosta relatywnie
niski dochód uzyskiwany z gospodarstwa. Ma miejsce dynamiczny rozwój
infrastruktury technicznej, oko o biznesowej oraz instytucji socjalnych na obszarach
wiejskich. Rozbudowa ró nych form infrastruktury na obszarach wiejskich
warunkuje rozwój przedsi biorczo ci. W wyniku podnoszenia poziomu edukacji,
wzrostu poziomu dochodów ludno ci wiejskiej oraz rodków masowego przekazu i
nowych

technik

informatycznych,

nast puje

„miejskiego” modelu ycia na wsi i ro nie mobilno

szybkie

upowszechnienie

si

terytorialna.

W Polsce, ponad 90% powierzchni kraju stanowi obszary wiejskie wed ug kryterium
s to obszary po

one poza administracyjnymi granicami miast. Obszary wiejskie

mo na podzieli na trzy kategorie: pierwsz stanowi obszary dobrze zintegrowane z
ca

gospodark , posiadaj ce rozwini ty ekonomiczny i demograficzny potencja ,

zwykle zlokalizowane s wokó o rodków miejskich i obejmuj oko o 20% obszarów
wiejskich; kategoria druga to obszary zdominowane przez gospodark roln , ze s abo
rozwini tym ekonomicznym i demograficznym potencja em, obejmuj ce co najmniej
60% terenów wiejskich; i wreszcie, trzecia kategoria to obszary wiejskie peryferyjne,
abo zaludnione, na ogó o gospodarce regresyjnej, obejmuj ce do 20% terenów
wiejskich w naszym kraju.
Poj cie wielofunkcyjnego rozwoju
Na obszarach wiejskich funkcjonalnie mo na wyodr bni u ytki rolne, tereny
wiejskie u ytkowane przez dzia alno

pozarolnicz , tereny parków krajobrazowych,
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rezerwatów, tereny uzdrowiskowe i rekreacyjne oraz te, przeznaczone pod
infrastruktur i osadnictwo a tak e nieu ytki. Wielofunkcyjny rozwój gospodarki
obszarów wiejskich opiera si na ró norodnych formach aktywno ci, dochodowym
wykorzystaniu lokalnych zasobów i walorów rodowiskowych.
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oznacza zarówno tworzenie warunków
do uzyskiwania dochodów z ró nych róde a tak e wykorzystanie terenów wiejskich
pod ró ne, niezb dne dla ycia mieszka ców, ekonomiczne i socjalne funkcje. Nie
jest to nowa strategia rozwoju, bowiem jej pewne elementy mo na znale

zarówno

w stosunkowo niedawnej, jak i odleg ej historii Polski, a ponadto jest powszechnie
stosowana od wielu lat w krajach Unii Europejskiej [Wiatrak 1995, K odzi ski 1997,
Wilkin 1999]. Pojawienie si

koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów

wiejskich w warunkach polskich by o reakcj

na dostrzeganie problemów

zwi zanych z koncentracj pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej w miastach. Taki
model rozwoju okaza si kosztowny i niekorzystny, poniewa prowadzi do licznych,
negatywnych zjawisk zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich. Zaliczy do
nich mo na: kosztowne zjawisko migracji wahad owej, kryzys mieszkaniowy w
miastach, wzrost kosztów budowy nowej infrastruktury oraz degradacja rodowiska
naturalnego w miastach, a tak e niekorzystne procesy i deformacja podstawowych
struktur demograficznych na wsi. Istot koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju terenów
wiejskich jest odej cie od traktowania rolnictwa jako jedynej lub dominuj cej funkcji
tych obszarów i wi ksze ni

dotychczas ró nicowanie ich gospodarki. Zatem

koncepcje wielofunkcyjnego rozwoju polegaj

na zrozumieniu, ze dla wsi i jej

mieszka ców równie wa ne, jak dotychczas rolnictwo, jest rozwój innych dzia ów
gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w zawodach pozarolniczych.

Cele i kierunki wielofunkcyjnego rozwoju wsi
ównym celem wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich jest poprawa
warunków ycia i pracy rodzin zamieszka ych na wsi oraz przybli enie jako ci ycia
ludno ci wiejskiej do poziomu ludno ci miast. Tradycyjna wie przejmuje nowe
funkcje, coraz liczniejsze i bardziej wyspecjalizowanych, takie jak przetwórstwo
surowców rolniczych, dystrybucja

ywno ci, us ugi turystyczno-wypoczynkowe,
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socjalne, itd.. Proces ten przyspiesza przemiany strukturalne, stwarzaj c przymus
(konieczno ) sta ego lub cz ciowego odchodzenia od rolnictwa. Jest to warunkiem
modernizacji tego sektora oraz powstania

nowej infrastruktury spo eczno

ekonomicznej, zmniejszenia bezrobocia i rozwoju przedsi biorczo ci, która jest
warunkiem ka dego wzrostu gospodarczego [Kania 1995, K odzi ski 1997,
Duczkowska-Ma ysz 2000].
Z rozwojem funkcji pozarolniczych na terenach wiejskich ci le wi e si
problem restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, gdy nie ulegnie ono zasadniczym
przeobra eniom, je li nie zmieni si

jego bezpo rednie, spo eczno-ekonomiczne

otoczenie. Wskazuj

do wiadczenia krajów rozwini tych, gdzie

na to równie

rozwini te rolnictwo jest skutkiem dynamicznego rozwoju sektora pozarolniczego, w
tym g ównie dzia ów pracuj cych na potrzeby rolnictwa (up strim industries).
Ponadto obserwuj c tendencje w rolnictwie krajów zachodnich, mo na przyj

tez ,

zmniejszeniu rangi produkcji rolniczej w kategoriach zatrudnienia i wytworzonej
PKB towarzyszy b dzie jego modernizacja oraz umacnianie si gospodarstw silnych
ekonomicznie oraz wypadanie jednostek s abych i nieefektywnych. Niezb dnym
jednak tego warunkiem jest rozwój aktywno ci w dzia alno ciach pozarolniczych
szczególnie w regionach o bardziej rozdrobnionej strukturze rolnictwa [Kania 1995],
Nale ywi c stworzy szans zatrudnienia dla tych, którzy chc zrezygnowa z pracy
w rolnictwie, aby mogli pozosta nadal na wsi. Pojawianie si bowiem na terenach
wiejskich nowych funkcji gospodarczych i nowych form aktywno ci powoduje
stopniowe wch anianie si y roboczej uwalnianej z rolnictwa i poprzez proces
przemian strukturalnych, z czasem uruchamia si mno nikowy mechanizm rozwoju
wsi i rolnictwa.
Proces tworzenia miejsc pracy pozarolniczej na wsi lub w ma ych miastach,
stanowi cych lokalne centra gospodarcze, jest dzia aniem mog cym poprawi
efektywno
równie

rolnictwa poprzez wzrost wydajno ci pracy tam zatrudnionych, jak

oddzia ywania na rzecz koncentracji w rolnictwie, gdy

przemiany

strukturalne w tym sektorze nabieraj przyspieszenia wtedy, gdy struktura ziemi i
kapita u dostosowuje si do malej cego zatrudnienia, a nie wtedy, gdy rolnictwo jest
przeludnione. [Zaj c 2002]
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Tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w Polsce i sposoby rozwi zywania
wyst puj cych tam problemów
Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowa a, e w wyniku utraty pracy w
miastach, do gospodarstw rolnych, jako podstawowego ród a utrzymania, powrócili
tzw. ch opi-robotnicy, co zwi kszy o skal

jawnego i ukrytego bezrobocia w

rolnictwie. Sytuacja taka w po czeniu z pogarszaniem si op acalno ci produkcji
rolniczej, wzmog a zainteresowanie koncepcjami wielofunkcyjnego rozwoju terenów
wiejskich zarówno w teorii jak i w praktyce. Doprowadzi o to w rezultacie do
uwzgl dnienia jej w polityce gospodarczej kolejnych rz dów co znalaz o
odzwierciedlenie w wielu dokumentach m.in.:,,Za

enia polityki spo eczno-

gospodarczej dla wsi, rolnictwa i gospodarki ywno ciowej do roku 2000” czy
„Spójna polityka strukturalna rozwoju wsi i rolnictwa”, w których podkre lona
zosta a potrzeba rozwoju pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej na obszarach
wiejskich i poszukiwania na tej podstawie dróg rozwi zania problemów rynku pracy i
zapewnienia dochodów ludno ci wiejskiej i rolniczej. Ponadto, zarówno dyskusja nad
Paktem dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, jak i polskie propozycje wykorzystania
rodków przed akcesyjnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
SAPARD pokaza y znaczenie, jakie w tego typu dokumentach nadaje si strategii
wielofunkcyjnego

rozwoju

wsi,

a

w

jej

ramach

wspieraniu

rozwoju

przedsi biorczo ci i tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi. Przyk adowo:
obok wsparcia dla rolnictwa, g ównego filaru „Paktu dla wsi i rolnictwa”, pozosta e
dwa filary to rozwój przedsi biorczo ci i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz
wspieranie kompleksowej polityki spo ecznej wobec wsi i rolnictwa, jak równie
rozwój otoczenia cywilizacyjnego obszarów wiejskich. Natomiast polska propozycja
Programu Operacyjnego SAPARD zosta a skonstruowana na podstawie dwu osi
priorytetowych, przy czym pierwsza akcentuje popraw efektywno ci sektora rolnospo ywczego, a druga popraw warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i
podkre la znaczenie tworzenia nowych miejsc pracy na wsi. W ramach tej drugiej osi
przewiduje si m.in. zadanie ,,Dotacje na inwestycje w dziedzinie ró nicowania
dzia alno ci gospodarczej na obszarach wiejskich”, Celem jest zwi kszenie liczby
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rolników, posiadaj cych trwa e

ród a dodatkowego dochodu osi ganego z

dzia alno ci gospodarczej poza konwencjonalnym rolnictwem oraz tworzenie
nowych, sta ych miejsc pracy dla mieszka ców wsi. W zwi zku z powy szym nale y
stwierdzi , ze strategia wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, w tym rozwój
przedsi biorczo ci na wsi znalaz y odzwierciedlenie w dokumentach rz dowych
gdzie okre lone zosta y priorytety polityki wobec obszarów wiejskich, w tym w
wymiarze regionalnym. Pod koniec 2002 roku przygotowano rz dowy dokument pod
nazw Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004 – 2006 gdzie jednym z pi ciu
równorz dnych priorytetów rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym okresie
unijnego cz onkostwa b dzie wspieranie, z zasobów publicznych, w

nie rozwoju

wsi i rolnictwa.

Rozwój ma ego i redniego biznesu
W warunkach polskich jak dotychczas, idea small-businessu realizowana jest
nie tyle poprzez systemowe wsparcie rz du ile w wyniku w asnych inicjatyw i
mo liwo ci kapita owych mieszka ców. Ogranicza to z pewno ci
przedsi biorczo ci i wp ywa na wysoko
za

rozmiary

ponoszonych nak adów inwestycyjnych na

enie i rozwój w asnej firmy (ma e przedsi biorstwa maj utrudniony dost p do

finansowania bankowego, g ównie ze wzgl du na brak historii kredytowej, która
atwia ocen

wiarygodno ci firmy oraz ze wzgl du na brak zabezpiecze

wymaganych przez banki, dlatego te niewiele z nich korzysta z kredytów, przy czym
dotyczy to tak e rolników prowadz cych dzia alno
przedsi biorczo

pozarolnicz ). Dlatego

w Polsce rozwin a si g ównie w dziedzinach nie wymagaj cych

znacznego kapita u, jak np. handel, a w jej strukturze ma y udzia posiada dzia alno
rzemie lnicza czy produkcyjna, które z regu y si

kapita och onne i wymagaj

szego okresu amortyzacji. Ponadto bior c pod uwag zmiany w rolnictwie i w
jego otoczeniu w latach 90 nale y zauwa

,

e rozwój przedsi biorczo ci na

obszarach wiejskich odbywa si w warunkach znacznych ogranicze i w ma ym
stopniu wp yn

na aktywizacj gospodarki wiejskiej [Hybel 2000, Niedzielski 2000,

Sawicka 1998].
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Prywatna w asno

ziemi, dzia ek budowlanych oraz ró nego rodzaju

budynków i budowli na wsi, stanowi korzystniejsz ni w mie cie baz rozwoju
przedsi biorczo ci i podejmowania pracy na w asny rachunek, poniewa u atwia to
podejmowanie nowych przedsi wzi

bez kosztownych inwestycji. Sprzyja temu

równie korzystne rodowisko naturalne na wsi wraz z jego zasobami surowcowymi
Zatem strategi rozwojow drobnych, ma oobszarowych gospodarstw rolnych mo e
by dywersyfikacja (urozmaicenie, wprowadzenie ró norodno ci), tj. wykorzystanie
rodków jakimi dysponuje gospodarstwo rolne do rozwijania dzia alno ci do tej pory
nie wyst puj cych, które nale y rozpatrywa
tworzenie przedsi wzi

w dwóch g ównych aspektach:

typu ,,small business” w sferze pozarolniczej oraz

poszerzanie aktywno ci gospodarstw rolnych w kierunku tych, które znajduj
atwiejszy zbyt. Dywersyfikacja pierwszego typu, okre lana jako ,,strukturalna”,
wymaga zmian w wiadomo ci rolnika, gdy polega na uruchomieniu dzia alno ci nie
zwi zanej z rolnictwem. Natomiast dywersyfikacja na bazie gospodarstwa rolnego,
(drugi typ) nie wymaga tak gruntownych zmian. Je li nowa dzia alno

ma wobec

rolnictwa charakter komplementarny: np. agroturystyka, przetwórstwo rolnospo ywcze, us ugi rolnicze itp., to wówczas istnieje szansa harmonijnego rozwoju.
Stwarza to bowiem mo liwo

optymalnego wykorzystania zasobów znajduj cych si

w gospodarstwie rolnym czy domowym. Odmienna jest sytuacja, je li nowe
przedsi wzi cie powstaje ,,obok” gospodarstwa rolnego, pe ni c wobec niego funkcj
konkurencyjn . Konkurencja ta dotyczy g ównie czynnika pracy, przynosz c w
konsekwencji ekstensyfikacj produkcji rolniczej, ograniczenie lub likwidacj chowu
zwierz t, a w dalszej kolejno ci od ogowanie pól. Z regu y pomieszczenia
inwentarskie czy gospodarcze zostaj adaptowane do nowej funkcji (sklep, zak ad
produkcyjny, magazyn itp.), co oznacza trwa

rezygnacj

z dotychczasowego

modelu prowadzenia gospodarstwa. Nale y oczekiwa , e w przysz
takich gospodarstw cz

area u b

ci w

ciciele

wydzier awia lub te odsprzedawa innym

mieszka com wsi, co mo e przyspiesza proces koncentracji ziemi oraz wp ywa na
polaryzacj

obszarów

gospodarstw

[Makarski

1999].

Zatem

uruchamianie

pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej i zarobkowanie w ten sposób poza
rolnictwem mo e wp ywa na gospodarstwo rolne w dwojaki sposób. Mianowicie
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mo e stymulowa produkcj rolnicza, dzi ki dodatkowym rodkom finansowym albo
wr cz odwrotnie mo e os abia

zainteresowanie rolników jej intensyfikacj .

Zwi zane jest to bowiem ze swobodnym przep ywem kapita u pomi dzy
gospodarstwem rolnym, a dodatkow dzia alno ci . Mo e to doprowadza równie
do konfliktu funkcji realizowanych w gospodarstwie rolnym. Tak wi c pozarolnicza
dzia alno

rolników, zale nie do swojej specyfiki, mo e by zarówno szans dla

rozwoju rolnictwa, jak te jego zagro eniem. Tym niemniej jest to w realiach polskiej
rzeczywisto ci, zdeterminowanej niekorzystnymi relacjami ziemi i pracy do kapita u
oraz dysparytetem dochodu rolniczego, jedna z szans wyj cia przynajmniej cz ci
gospodarstw rolnych z zapa ci ekonomicznej
Bariery i ograniczenia wielofunkcyjnego rozwoju wsi
Powstawanie

drobnych

przedsi biorstw

pozarolniczych

na

obszarach

wiejskich jest obiektywnym procesem zachodz cym w gospodarce rynkowej oraz
warunkiem poprawy sytuacji dochodowej i poziomu ycia ludno ci wiejskiej. Jednak
rozwój tego typu przedsi biorstw dokonuje si

znacznie wolniej na wsi ni w

miastach, a przyczyn takiej sytuacji nale y upatrywa

przede wszystkim w

wyst puj cych tu barierach. Barierami ograniczaj cymi prowadzenie pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej s

takie uwarunkowania zewn trzne i wewn trzne

rodowiska biznesu, które os abiaj dynamik powstawania nowych przedsi biorstw,
zmniejszaj mo liwo ci rozwoju firm istniej cych lub przyspieszaj upadanie drobnej
przedsi biorczo ci [Sawicka 2000].
W polskiej gospodarce do niekorzystnych uwarunkowa

zewn trznych

dzia alno ci pozarolniczej na obszarach wiejskich zaliczy mo na: bariery rynkowe
(znaczne rozproszenie rynku i klientów, co utrudnia pozyskanie tych ostatnich,
wysokie koszty zarówno zaopatrzenia i dostawy, jak i promocji, ograniczony i
nieustabilizowany popyt na produkty i us ugi wynikaj cy z niskiego poziomu
dochodów ludno ci wiejskiej oraz z wyst puj cego na wsi znacznego bezrobocia,
rosn ce bariery eksportowe, b
standardów

np.

jako ciowych,

ce skutkiem wdra ania mi dzynarodowych
sanitarnych

itd.), finansowe

(brak kapita u

inwestycyjnego, niedostatecznie rozwini ty system finansowy wspierania rozwoju
drobnej przedsi biorczo ci, brak istotnego wsparcia finansowego przez bud et
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pa stwa), tzw. bariery ,,strategiczne”, wynikaj ce z braku d ugookresowej strategii
rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw i niestabilno ci polityki wzgl dem tego
sektora gospodarki (czyli bariery w obszarze rynku pracy i ustawowych regulacji
stosunków pracy, obowi zuj cy system ubezpiecze spo ecznych, wysoki poziom
obci

podatkowych i cz ste zmiany przepisów podatkowych), bariery zwi zane z

sama produkcj

oraz z czynnikami produkcji kszta tuj cymi efektywno

i

dochodowo , bariery organizacyjne sfery produkcji i rynku, infrastrukturalne
(g ównie w zakresie infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej, której rola
dzie ci gle wzrasta wraz z rozwojem cyfrowych technik przekazu informacji),
niedostateczna promocja regionu (gminy), niski poziom wykszta cenia ludno ci
wiejskiej i zwi zane z nim bariera kadrowa (brak si y roboczej o okre lonych
kwalifikacjach) oraz bariera ma ej aktywno ci spo eczno ci wiejskiej na rzecz
lokalnego rozwoju i niskiej kreatywno ci tej ludno ci w podejmowaniu pozarolniczej
dzia alno ci gospodarczej, brak wykszta conych wzorców do podejmowania nowej
dzia alno ci gospodarczej, ma a dost pno

edukacji, o wiaty, doradztwa i

informacji, brak nawyku planowania i my lenia perspektywicznego, bariery
lokalowe, administracyjne i prawne (niestabilno
sprawno

i niejasno

przepisów, ma a

instytucji wiejskich), postawy spo eczne wobec przedsi biorców,

pog biaj ce si ró nice mi dzy o rodkami miejskimi i obszarami wiejskimi, a tak e
rosn ce nierówno ci regionalne,
Z kolei w ród barier wewn trznych rodowiska przedsi biorców wyst puj
takie, jak: ma a solidarno

i dezintegracja, niech

do podejmowania wspólnych

inicjatyw i kooperacji, brak umiej tno ci w nawi zywaniu kontaktów z lud mi i
otwarcia si na innych partnerów, brak silnych organizacji reprezentuj cych interesy
tego

rodowiska, s aba znajomo

wspieraj cych

lokaln

programów krajowych i mi dzynarodowych

przedsi biorczo ,

wyst powanie

wysokiego

ryzyka

kupieckiego, co jest nast pstwem niesolidno ci i braku etyki w ród niektórych
kontrahentów czy partnerów, brak do wiadczenia i dostatecznych umiej tno ci w
prowadzeniu podj tej dzia alno ci.
Pokonywanie wi kszo ci barier w rozwoju drobnej przedsi biorczo ci polega na
dostarczaniu lub poprawie dost pno ci ró nych czynników, niezb dnych do
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uruchomienia, funkcjonowania i dalszego rozwoju pozarolniczego przedsi wzi cia
gospodarczego, przy czym dzia ania takie mog

i powinny by realizowane w

ró norodny sposób.

Rola rodków publicznych we wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju wsi
W krajach,

które posiadaj

wystarczaj ce

mo liwo ci finansowe

i

instytucjonalne pa stwo wspiera takie dzia ania, które doprowadz do prze amania
barier zacofania i niedorozwoju, co jest cech znacznej cz ci terenów wiejskich,
gdy bez interwencji pa stwa wolny rynek jeszcze bardziej pog bia by istniej ce w
tym zakresie ró nice mi dzyregionalne. Niedorozwój obszarów wiejskich jest
spowodowany s abymi bod cami do inwestowania na tych terenach, co bierze si
ównie z niedostatku infrastruktury, braku miejscowego kapita u oraz niskich
kwalifikacji lokalnej ludno ci. Dlatego konieczna jest pomoc pa stwa w zakresie
budowy infrastruktury wiejskiej, która jest g ównym warunkiem nap ywu inwestycji i
rozwoju przedsi biorczo ci na tym terenie. Natomiast modernizacja rolnictwa i
restrukturyzacja wsi, jako kierunki polityki pa stwa wobec obszarów wiejskich,
musz by realizowane równolegle, z wyra nym po

eniem akcentów na agodzenie

narastaj cego na wsi problemu bezrobocia, w tym tak e bezrobocia ukrytego.
Dla przysz ego rozwoju gospodarczego niezb dne jest tak e tworzenie nowego
uk adu instytucjonalnego, zdolnego do identyfikowania i rozwi zywania problemów
lokalnej gospodarki. Konieczne jest tak e zwi kszenie zaanga owania rodków
bud etu pa stwa wspieraj cych instytucje otoczenia biznesu (doradcze, finansowe,
inkubatory przedsi biorczo ci, lokalne fundusze por czeniowe itp.), a tym samym
zwi kszaj cych dost p drobnej przedsi biorczo ci do nowych technologii, informacji,
doradztwa i kszta cenia
Zatem w programach wspierania przedsi biorczo ci na szczeblu centralnym
powinien by po

ony nacisk na doskonalenie ogólnie przyj tych w skali kraju

rozwi za prawnych, finansowych i organizacyjnych, normuj cych funkcjonowanie
przedsi biorstw, a tak e na usprawnianie systemów, zapewniaj cych firmom
wiadczenie us ug doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Z kolei na szczeblu
regionalnym i lokalnym nale y zmierza do pog biania wspó pracy w adz tych
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szczebli oraz ró nych instytucji na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci. Stworzenie
bowiem wi kszych u atwie dla ma ego i redniego biznesu wiejskiego przyniesie w
dalszej perspektywie znaczne korzy ci gospodarcze w postaci pilnie potrzebnych
nowych miejsc pracy, a tym samym stopniowo b dzie roz adowywa
spo eczne i o ywi gospodark

napi cia

tych terenów Z kolei umocnienie drobnej

przedsi biorczo ci pozarolniczej na obszarach wiejskich wymaga przede wszystkim:
stabilnych makroekonomicznych uregulowa ,
pa stwowych i lokalnych oraz s
przedsi biorczo ,

pozyskania

zintegrowanych dzia

w adz

b doradczych i innych instytucji wspieraj cych
inwestorów

z

zewn trz

(w

tym

kapita u

zagranicznego), rozwoju wspó pracy transgranicznej, zorganizowanej promocji i
monitoringu dzia alno ci prowadzonej przez ma e przedsi biorstwa, rozszerzenia
wszelkich form kszta cenia ludno ci wiejskiej, wsparcia dla podejmowania
alternatywnych

przedsi wzi

przez

rolników,

tworzenia

banków

wyspecjalizowanych w obs udze ma ych firm, powo ania funduszu wspomagania
dzia alno ci innowacyjnej w ma ych przedsi biorstwach, rozwoju firm doradczych i
informacyjnych, utworzenia konsorcjów eksportowych dla ma ych firm, stworzenia
rynku sprzeda y akcji ma ych przedsi biorstw, wypracowania i realizacji koncepcji
rozwoju lokalnych o rodków wzrostu (wsi kluczowych, centrów rozwoju),
pe ni cych w uk adzie gminy rol stymulatora rozwoju gospodarczego, uruchamiania
dzia alno ci gospodarczej na wi ksz

skal

(proces urbanizacji i ma ego

uprzemys owienia terenów wiejskich, w tym rozwój przemys u terenowego), daj cej
wi ksz

mo liwo

zatrudnienia lokalnych zasobów pracy oraz powstawanie

znacznej liczby drobnych firm kooperuj cych z jednostkami podstawowymi,
zw aszcza w rejonach o mniej sprzyjaj cych warunkach dla rozwoju drobnej
przedsi biorczo ci i zagro onych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Wnioski
W dyskusji na temat szans i zagro

wielofunkcyjnego rozwoju wsi i

rolnictwa w Polsce na plan pierwszy wychodz

bariery ekonomiczne. Obecnie

rolnicy a tak e wiejscy przedsi biorcy, najch tniej podejmuj si prowadzenia tych
rodzajów przedsi wzi

gospodarczych, które nie wymagaj

du ego nak adu

kapita u, a jego obrót jest znaczny w stosunkowo krótkim czasie. Z kolei w strukturze
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dzia alno ci pozarolniczej rolników wed ug grup obszarowych gospodarstw, mo na
zaobserwowa , i w miar wzrostu obszaru gospodarstwa ro nie udzia pozarolniczej
dzia alno ci produkcyjnej, zwi zanej g ównie z przetwórstwem rolno-spo ywczym
oraz us ug transportowych i rolniczych. St d te mo na wnioskowa , e o ile w
gospodarstwach obszarowo mniejszych dzia alno

pozarolnicza rolników jest

najprawdopodobniej spowodowana uzyskiwaniem przez nich niskich dochodów z
produkcji rolniczej i poszukiwaniem w ten sposób dodatkowych róde dochodów, to
ciciele gospodarstw obszarowo wi kszych, podejmuj c tak dzia alno

kieruj

si zw aszcza mo liwo ci wykorzystania surowców oraz zasobów maj tku trwa ego
z w asnego gospodarstwa rolnego, co nale y uzna jako dzia anie racjonalne, gdy
umo liwia zagospodarowanie i szybkie przetworzenie surowców oraz popraw
efektywno ci wykorzystania maj tku [Grzybek 1998, Sikorska-Wolak 2000, Zaj c
2002]. Przedsi biorczo

pozarolnicza (w tym tak e rolników) rozwin a si mocno

w rejonach wokó wi kszych o rodków miejskich (znaczny stopie

koncentracji

ludno ci, znacz cych rozmiarów rynek pracy), tam gdzie by a odpowiednia
infrastruktura techniczna, wi ksza zamo no
dochody w asne gmin, dogodne po

ludno ci, du y popyt, wysokie

enie wzgl dem rynku zbytu (obecno

ównego szlaku komunikacyjnego), lepsza orientacja rynkowa mieszka ców lub
gdzie istnia y tradycje prowadzenia biznesu, a tak e tam gdzie znajdowali si ludzie
lepiej wykszta ceni, przedsi biorczy oraz liderzy.
Wraz z wyst puj cymi zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego
gospodarstw rolnych, zwi zanymi przede wszystkim z rozwojem przedsi biorczo ci,
dokonuj si tak e przemiany w wiadomo ci i metodach dzia ania samych rolników.
Stopniowo zwi ksza si akceptacja sektora prywatnego na wiejskim rynku, a rolnicy
adaptuj c si do realiów wolnorynkowych, podejmuj ró nego rodzaju pozarolnicze
przedsi wzi cia gospodarcze. Poza tym w procesie przemian strukturalnych rolnictwa
indywidualnego nale y si spodziewa polaryzacji gospodarstw rolnych. Na jednym
biegunie skupia

si

b dzie zbiorowo

nastawionych na produkcj

gospodarstw silnych ekonomicznie,

towarow . W wi kszo ci s

to du e obszarowo

gospodarstwa. Na drugim biegunie natomiast, znajd si gospodarstwa okre lane jako
,,pomocnicze” lub ,,socjalne”, zazwyczaj prowadzone przez rodziny posiadaj ce
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ówne ród o dochodu z pracy poza rolnictwem. S to zazwyczaj gospodarstwa
mniejsze obszarowo i o niskiej towarowo ci.
Analizuj c wyst puj ce na obszarach wiejskich bariery funkcjonowania i
rozwoju drobnej przedsi biorczo ci wydaje si ,

e znacznym ich ograniczeniem

by oby mi dzy innymi: obni enie podatków od osób fizycznych i prawnych,
uproszczenie przepisów podatkowych, w tym tak e mo liwo
opodatkowanej

rezerwy

na

inwestycje,

obni enie

wysoko ci

ubezpieczenie spo eczne i zmiany prawa pracy zwi kszaj ce mobilno

tworzenia nie
sk adek

na

rynku pracy,

wi ksze wykorzystanie kredytów bankowych przez przedsi biorców, czemu powinno
sprzyja dekapitalizowanie i dalsze rozwijanie systemu por cze kredytowych dla
ma ych i rednich przedsi biorstw, opracowanie uregulowa prawnych leasingu czy
funduszy inwestycyjnych typu venture, nowelizacja ustawy o zamówieniach
publicznych, aby u atwi dost p ma ych i rednich firm do zamówie rz dowych i
samorz dowych,

tworzenie

szeroko

rozumianej

edukacji

dla

rozwoju

przedsi biorczo ci, zmiana stosunku lokalnej ludno ci do grupy przedsi biorców, tak
aby widzia a ona w nich si

nap dow gospodarki, jednak to wymaga czasu i zale y

tak e w du ym stopniu od samych przedsi biorców (wykorzystywanie instrumentu
public relations). Ponadto wydaje si , e zagro eniem dla drobnej przedsi biorczo ci
w przysz

ci, w warunkach post puj cej integracji europejskiej i globalizacji

gospodarki wiatowej, jest brak powi za

kooperacyjnych i wspó pracy mi dzy

ma ymi i du ymi przedsi biorstwami, co jak pokazuje praktyka w krajach
zachodnich, w znacznym stopniu u atwia przystosowanie tych pierwszych do
warunków konkurencji na rynku. Równie

w tym wzgl dzie konieczne jest

doskonalenie mechanizmów rynkowych oraz systemu informacji (szczególnie wa na
w stymulowaniu przedsi biorczo ci na wsi jest informacja rynkowa, dotycz ca
aktualnych cen, kszta towania si popytu i poda y, kredytów, ubezpiecze , podatków,
przepisów prawnych, obs ugi bankowej itp., w przekazywaniu, której wa
powinny odgrywa instytucje publiczne)
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Abstract:

ABSTRACT
Polish

economy

nowadays,

subjects

to

the

threefold

restructuring:

globalisation, transformation process to the market rolls and as a preacession
country must adopt to the European Union goals and institutions.
The paper presents theoretical as well as practical aspects of rural development in
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and rural entrepreneurship development.
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supporting rural area development, were discussed
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Wykorzystanie analizy finansowej w zarz dzaniu gospodarstwem wielkoobszarowym
w latach 1996-1999

Jan Spiak

Streszczenie
Mo liwo ci wykorzystania wyników z analizy finansowej w procesie zarz dzaniu
przedsi biorstwem rolniczym wynikaj z realizacji przez kierownictwo funkcji planowania i
podejmowania decyzji oraz kontrolowania. Uzyskane wyniki z analizy ekonomicznej
stanowi wa ne ród o informacji w zarz dzaniu bie cym i d ugookresowym.
Celem

bada

by o

okre lenie

sytuacji

finansowej

i

maj tkowej

gospodarstwa

wielkoobszarowego w oparciu o wyniki analizy ekonomicznej i ich wykorzystanie w
zarz dzaniu finansami. Przedmiotem bada by a dzia alno
cego jednoosobow spó

finansowa gospodarstwa rolnego

AWRSP w latach 1996-1999. Wykorzystuj c metod analizy

finansowej dokonano oceny sytuacji maj tkowej i finansowej przedsi biorstwa w oparciu o
analiz bilansów, rachunków zysków i strat oraz przep ywów finansowych.
Przeprowadzona analiza bilansu wykaza a korzystny stosunek maj tku trwa ego do
obrotowego jak 1:4. Maj tek w ponad 70 % by sfinansowany przez kapita w asny. W
strukturze aktywów zwi kszy si udzia

rodków finansowych do 46,3 %, natomiast w

pasywach udzia zobowi za do 28,48 %. Badanie rachunku zysków i strat wskaza o na
pogarszaj ce si mo liwo ci generowania zysku przez spó

, który w 1999 roku wynosi 50

/ ha u ytków rolnych. W strukturze kosztów najwi kszy udzia mia y wynagrodzenia wraz
z narzutami 41,33 %, natomiast w przychodach ogó em wp ywy ze sprzeda y produkcji
rolniczej 72,46 %. Ocena przep ywów finansowych wykaza a,
dzia alno ci operacyjnej wykazywa nadwy

e strumie

pieni ny z

w latach 1996-1998 i niedobór rodków w

1999 roku. Natomiast w dzia alno ci inwestycyjnej dodatnie saldo rodków z wyj tkiem 1997
roku, spó ka zawdzi cza du ym odsetkom z lokat bankowych. W dzia alno ci finansowej
wyst pi niedobór rodków finansowych w 1998 roku spowodowany sp at zaci gni tych
kredytów.
Przeprowadzona analiza ekonomiczna umo liwi a wszechstronn

ocen

zmian

zachodz cych w sytuacji maj tkowej i finansowej gospodarstwa rolnego w latach 1996-1999
dla potrzeb zarz dzania w gospodarstwach wielkoobszarowych.

owa kluczowe: gospodarstwo, rolne, wielkoobszarowe, analiza, ekonomiczna, zarz dzanie.
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Wprowadzenie
Przedsi biorstwa rolne dostosowuj c si
efektywno

do wymogów rynku musz

wykorzystania posiadanych zasobów. W

oczekuj , e prowadz c rentown dzia alno
Zarz dzanie

finansami

wymaga

poprawi

ciciele kapita u przedsi biorstw

sprostaj silnej konkurencji w sektorze rolnym.

korzystania

z

wyników

analizy

ekonomicznej

przedsi biorstwa rolniczego zarówno w podejmowaniu decyzji bie cych i strategicznych.
Zdaniem Sierpi skiej i Jachny (1998) ocena finansowa polega na szukaniu zwi zków
przyczynowo - skutkowych mi dzy zjawiskami gospodarczymi, okre leniu przyczyn zmian w
tych zjawiskach oraz przygotowaniu decyzji dotycz cych przysz
by

ci. St d decyzje musz

oparte na ocenie aktualnych wska ników oraz ich dynamice, przedstawiaj cych

sprawno

finansow przedsi biorstwa w ró nych okresach czasowych. Dotyczy one mog

okre lania celów strategicznych jak te regulacji odchyle od za

onych parametrów planu.

Materia i metody
Celem realizowanych bada

by o okre lenie sytuacji finansowej i maj tkowej

przedsi biorstwa rolnego w oparciu o wyniki analizy ekonomicznej gospodarstwa oraz
wykorzystanie ich w procesie zarz dzania finansami, w okresach rocznych i wieloletnich.
Przedmiotem bada by a dzia alno
Rolnej Skarbu Pa stwa po

finansowa Gospodarstwa Rolnego Agencji W asno ci

onego na terenie województwa dolno

skiego. Wybór obiektu

do bada by celowy ze wzgl du na zakres prowadzonej dokumentacji ksi gowej w latach
1996-1999 oraz form w asno ci.
Zastosowana w badaniach metoda analizy syntetycznej wed ug Kopcia (1983)
dotyczy a oceny zmian struktury produkcji i intensywno ci organizacji. Wykorzystuj c
metod

analizy

finansowej,

dokonano

oceny

przedsi biorstwa. Obejmowa a ona analiz

sytuacji

maj tkowej

i

finansowej

bilansów w zakresie struktury aktywów i

pasywów oraz zmian poszczególnych ich pozycji oraz rachunków zysków i strat, odno nie
poziomu i struktury kosztów oraz przychodów w poszczególnych latach oraz ich dynamiki, a
tak e wysoko ci i dynamiki wyniku finansowego [Bednarski 1999]. Przyj ta metoda analizy
przep ywów pieni nych, umo liwi a okre lenie

róde

pochodzenia oraz kierunków

wykorzystania uzyskanych w roku obrotowym rodków pieni nych i ich ekwiwalentów
przez gospodarstwo, a tak e analizowanie wp ywów i wydatków rodków pieni nych oraz
ocen zdolno ci jednostki do wypracowania nadwy ki pieni nej [Wa niewski i Skoczylas
1999].
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Dane dotycz ce dzia alno ci produkcyjno-finansowej gospodarstwa w latach 19961999

pochodzi y

ze

sprawozda

rzeczowych

i

finansowych

sporz dzonych

w

przedsi biorstwie. Wyniki z analizy produkcyjnej zosta y porównane ze rednimi wynikami
grupy jednoosobowych spó ek Agencji badanych przez IERiG [Guzewicz i inni 1999].

Wyniki*
Charakterystyka czynników produkcji obejmuje u ytki rolne, si

robocz oraz rodki

trwa e i obrotowe badanego przedsi biorstwa rolniczego. Gospodarstwo posiada o u ytki
rolne o powierzchni 3512 ha, w tym grunty orne o pow. 3160 ha, stanowi ce 89,98 %. W
ramach poprawy roz ogu gruntów spó ka odda a AWRSP grunty rolne o pow. 102 ha. W
gruntach ornych dominowa y klasy IIIa i IIIb, które stanowi y ponad ¾ powierzchni, a
wska nik bonitacji wynosi 1,20 pkt, natomiast redni wska nik dla grupy porównawczej 1,17
pkt. Poziom wska nika zatrudnienia zmniejszy si z 5,9 do 5,0 RP/100 ha w okresie bada i
by ni szy o 2,9 RP/100 ha jak w grupie spó ek AWRSP. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na
pe ne etaty wynosi 177 pracowników z tego na stanowiskach robotniczych 130 osób tj.
73,52% ogó u zatrudnionych. Poziom wyposa enia w rodki trwa e zmniejszy si i w roku
1999 wynosi 830 z na 1 ha u ytków rolnych, natomiast warto

rodków obrotowych

wynosi a 3,12 tys. z /ha i w stosunku do roku 1996 oznacza 6 % wzrost.
Przeprowadzona analiza zu ycia rodków trwa ych wykaza a, e rodki transportowe oraz
maszyny i urz dzenia techniczne s grup o najwy szym stopniu umorzenia - 50%, natomiast
budynki i budowle b

ce w asno ci spó ki umorzone s w 26%. Stopie umorzenia ca ego

maj tku gospodarstwa wyniós w 1999 roku 33 %, wobec 17 % w roku wyj ciowym, co
wiadczy o szybkim tempie jego zu ycia.

*

W badaniach bra udzia Mariusz
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Wykres 1. Wysoko nak adów inwestycyjnych i kosztów amortyzacji w z na 1 ha UR w latach 1996-1999 w
Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pa stwa Spó ka z o.o.
Graph 1. Height of investments' expenditures and costs of amortization in zl on 1 hectare of A.L. in years 1996-1999 in
Agricultural Farm of Treasure of State Company with limited responsibility

Nak ady inwestycyjne ponoszone przez gospodarstwo kszta tuj

si

na niskim

poziomie za wyj tkiem 1997 roku i nie zapewniaj reprodukcji prostej maj tku (wykres 1). W
roku 1997 warto

inwestycji na 1 ha UR 3 razy przekroczy a wielko

amortyzacji. W latach

1996-1997 inwestowano g ównie kupuj c nowoczesne maszyny i ci gniki rolnicze.
Analiza struktury organizacji produkcji rolniczej nie wykaza a istotnych zmian w produkcji
ro linnej oraz zwierz cej. W latach 1996-1999 dominuj

grup

ro lin w zasiewach

stanowi y zbo a, a ich udzia stanowi 60% powierzchni zasiewów, nast pnie rzepak 20%,
ro liny pastewne 12 % i buraki cukrowe 5 %. Struktura zasiewów by a podobna jak w grupie
porównawczej. Uzyskiwane plony ro lin w gospodarstwie by y bardzo wysokie i w 1999 roku
poziom plonów w dt/ha wynosi dla: zbó 57,5, rzepaku 30,8, buraków cukrowych 478,8. W
grupie porównawczej plony by y odpowiednio ni sze i wynosi y dla zbó 43,2, rzepaku 23,
buraków cukrowych 440,1 dt/ha. Wysokie plony uzyskano przy zmniejszeniu poziom
nawo enia NPK z 365,2 do 220,1 kg/ha UR czyli spadek wyniós 145,1, tj. 40 %. W
produkcji zwierz cej prowadzony by chów byd a w oparciu o cykl zamkni ty. Wielko
obsady inwentarza ywego zmniejszy a si z 31,7 do 29,9 sztuk du ych, poprzez ograniczenie
stada krów.
Analiz

bilansu w latach 1996-1999 przeprowadzono w oparciu o badanie struktury

poszczególnych grup aktywów i pasywów oraz dynamiki ich zmian w kolejnych latach.
Zestawienie danych liczbowych dotycz cych pozycji aktywów i pasywów przedsi biorstwa
zawarto w tabeli 1.
Analiza struktury bilansu wykaza a, e stosunek maj tku trwa ego do obrotowego by
korzystny i wynosi jak 1:3,8 Udzia maj tku trwa ego wynosi 20,3% i stopniowo zmniejsza
si . W wyniku spadku warto ci budynków i budowli o 16,5%, co wiadczy o szybkiej
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dekapitalizacji tej grupy rodków. Wysoki udzia maj tku obrotowego 74,1–77,6 % w
aktywach wynika z braku wyceny dzier awionych gruntów przez spó

. W badanym

okresie zmiany w strukturze maj tku obrotowego polega y na zwi kszeniu udzia u pozycji
rodki finansowe do 46,3%, a zmniejszeniu udzia u zapasów do poziomu 41,1%. Warto
rodków pieni nych na rachunku bankowym zwi kszy a si o 506,95 tys. z osi gaj c w
roku 1999 kwot 5069,90 tys. z . Poziom zapasów obni

si o 23,5 % osi gaj c warto

4497,44 tys. Natomiast odnotowano stopniowy wzrost udzia u nale no ci i roszcze

w

aktywach do 12,6 % tj. kwoty 1360,32 tys. z . W przeliczeniu na 1 ha u ytków rolnych
nale no ci i roszczenia wynosi y 388 z . Wysoki poziom nale no ci jest niekorzystny dla
przedsi biorstwa, gdy

powoduje kredytowanie obcych podmiotów gospodarczych ze

rodków w asnych przedsi biorstwa.
W strukturze pasywów udzia kapita u w asnego wynosi 70,72 % z tego najwi kszy
udzia stanowi kapita podstawowy 50,09%. Pozosta y kapita rezerwowy zwi kszy swój
udzia do 16,46 %, natomiast udzia zysku netto zmniejszy z 13,43 do 1,18 % w pasywach
ogó em. Wyst puj cy spadek dynamiki wyniku finansowego nie spowodowa obni enia
poziomu kapita u w asnego w pasywach. Kapita obcy wykazywa wzrost do 28,48 % udzia u
w pasywach. Udzia zobowi za d ugoterminowych zwi kszy si w roku 1997 do 18,2 %, po
czym nast pi ich spadek do 7,1%. Natomiast zobowi zania krótkoterminowe tylko w 1997
roku mia y 7,9% udzia u, a w pozosta ych latach udzia ten wynosi od 19,1% do 21,4 %
pasywów. Suma zobowi za w 1999 r. wynosi a 4064,05 z (1159,17 z /ha) i by a mniejsza o
1 mln z od rodków finansowych na rachunku bankowym
Analiza rachunku zysków i strat przedsi biorstwa w latach 1996-1999 (tabela 2)
wykaza a, e nast pi spadek zysku w kolejnych latach. Najwi ksze zmniejszenie zysku
nast pi o w roku 1997 o 20 % oraz w roku 1999 o 30% w stosunku do roku ubieg ego.
Wp yw na to mia y w 1997 roku ni sze przychody ze sprzeda y o 21 %, natomiast w 1999
roku nast pi o zmniejszenie pozosta ych przychodów operacyjnych o 41 %, a tak e przyrost
pozosta ych kosztów operacyjnych o 260 %. Przyrost kosztów operacyjnych o 290,49 tys. z
w 1999 roku spowodowany by utworzeniem rezerwy na nale no ci w wysoko ci 555 tys. z .
Ni sze by y tak e przychody finansowe o 30 % wskutek zmniejszenia kwoty odsetek z
rachunku bie cego oraz ni sze koszty finansowe o 40 % z powodu mniejszych obci
kredytowych.
Wykres 2 przedstawia wysoko

przychodów, kosztów i zysku netto w tys. z na 1 ha

ytków rolnych. Poziom przychodów w 1999 roku wynosi 2,71 tys. z /ha UR i w latach
1997-1998 wykazywa 5 % wzrost, jednak by ni szy o 18% w porównaniu z rokiem
5

wyj ciowym. Mimo redukowania poziomu kosztów zysk netto utrzymywa si na poziomie
0,07-0,05 tys. z /ha UR w latach 1997–1999 i by 10-krotnie ni szy jak w 1996 roku. W
latach 1997-1998 przychody ze sprzeda y nie pokrywa y kosztów dzia alno ci operacyjnej
(wykres 2).

3,50
Warto w tys. z
Value in thousand zl

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
1996

1997

1998

1999

Lata
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Przychody ze sprzeda y Incomes from sale
Koszty dzia alno ci operacyjnej Costs of operating activity
Zysk netto Net profit

Wykres 2. Przychody, koszty i zysk netto w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pa stwa Spó ka z o.o. w latach
1996-1999 (tys. z na 1 ha UR)
Graph 2. Receipts, costs and profit net in Agricultural Farm of Treasure of State Company with limited
responsibility in years 1996-1999 (thousand zl on 1 hectare of A. L.)

Analiza poziomu przychodów ze sprzeda y w 1999 roku wykaza a dynamik wzrostu
104,39%, jednak e po uwzgl dnieniu poziomu inflacji wska nik dynamiki wynosi 97,29%
roku poprzedniego. Podobna sytuacja wyst pi a w roku 1998, kiedy indeks dynamiki wyniós
100,66%, a po uwzgl dnieniu wska nika inflacji w wysoko ci 11,8% wska nik wyniós 90%.
Analizowane przedsi biorstwo w latach 1997-1998 odnotowa o strat

ze sprzeda y w

wysoko ci, odpowiednio: 330,34 tys. z i 534,95 tys. z , a tak e na dzia alno ci operacyjnej.
Dopiero w roku 1998 przychody finansowe przewy sza y koszty finansowe, co umo liwi o
uzyskanie zysku na dzia alno ci gospodarczej. Natomiast dzi ki wysokim zyskom
nadzwyczajnym w roku 1997 przedsi biorstwo wypracowa o zysk brutto w kwocie183,98 tys.
.
Struktura przychodów (tabela 3) wykaza a, e najwi ksz pozycj zajmuj : przychody
ze sprzeda y produktów 93,11%, w tym przychody ze sprzeda y produkcji rolniczej.
Najwy sz warto

sprzeda y produkcji rolniczej przedsi biorstwo osi gn o w 1997 roku -

8484,49 tys. z , co w przeliczeniu na 1 ha UR wynosi o 2404,90 z . Du y spadek o 21%
nast pi w roku 1998 do poziomu 6 652,53 tys. z . Przychody ze sprzeda y mleka zwi kszy y
udzia do 13,0 %, a ze sprzeda y inwentarza ywego do 5,8 w przychodach ogó em i
wykazywa y sta

tendencj wzrostow . Wa

pozycj w przychodach stanowi y uzyskane
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odsetki z lokat bankowych z 4,58 % udzia em Analiza struktury kosztów (tabela 3) wykaza a,
e najwi kszy udzia 36,15 % maj koszty zu ycia materia ów i energii. W stosunku do roku
1996 udzia tych kosztów zmniejszy si prawie o 13%. Sk adaj si na nie koszty: zu ycia
paliwa - 10,34%, zakupu nawozów - 7,85% i rodków ochrony ro lin - 6,18%. Koszty zakupu
nawozów i rodków ochrony ro lin wynios y 402,45 z / ha UR. Drug najwi ksz grup
kosztów s wynagrodzenia, których udzia wynosi 32,65%. W latach 1996-1999 warto
wynagrodze wzros a o 426 tys. z , tj. prawie o 15%. Natomiast wynagrodzenia
wiadczeniami na rzecz pracowników stanowi

cznie ze

cznie 41,33% udzia u kosztów ogó em.

Poniesione koszty pracy wynosi y odpowiednio w 1996 roku 40,89%, 1997r. 36,69%, a w
1998 roku 39,19 i by y najwi ksz pozycj kosztów ogó em przedsi biorstwa.
Analiza przep ywu rodków pieni nych wykaza a, e najkorzystniejsza sytuacja wyst pi a,
gdy jednostka osi ga zysk netto i jednocze nie uzyska a nadwy

rodków pieni nych z

dzia alno ci operacyjnej. W badanym gospodarstwie taka sytuacja wyst pi a w latach 19961998. Natomiast w roku 1999 wyst pi a niekorzystna sytuacja, w której rodki pieni ne netto
z dzia alno ci operacyjnej, mimo wypracowanego zysku, wykaza y niedobór w wysoko ci –
350 tys. z . Oznacza o to, e jednostka nie wypracowa a rodków pieni nych z podstawowej
dzia alno ci operacyjnej, a istotnym strumieniem dop ywu rodków by a amortyzacja. Zosta o
to spowodowane tym, e wygospodarowany w ci gu roku zysk przeznaczony zosta na
pokrycie cz ci nale no ci oraz nast pi a du a zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych.
Przep ywy rodków pieni nych (wykres 3) z dzia alno ci inwestycyjnej w roku 1997
wykaza y ujemne saldo, spowodowane du ymi nak adami inwestycyjnymi zwi zanymi z
nabywaniem sk adników maj tku trwa ego. Wysokie dodatnie saldo rodków pieni nych
netto z dzia alno ci inwestycyjnej spó ka zawdzi cza a du ym odsetkom z lokat bankowych.
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Wykres 3. Przep ywy
rodków pieni nych w Gospodarstwie Rolnym Skarbu
Spó ka z o.o. w latach 1996-1999.
Graph 3. Flows of money resources in Agricultural Farm of Treasure of State Company with limited
responsibility in years 1996-1999.
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Pa stwa

Analiza rodków pieni nych z dzia alno ci finansowej wykaza a stopniowe ich
zmniejszanie w kolejnych latach, a w roku 1997 nawet saldo ujemne – 275 tys. z ze wzgl du
na obci enie sp at odsetek od d ugoterminowych kredytów.
Wyniki bada wskazuj , e roku 1996 wyst pi a sytuacja gdy wszystkie trzy strumienie
przep ywów pieni nych mia y warto

dodatni . Wariant taki charakteryzuje dobr sytuacj

finansow oraz mo liwo

rozwoju przedsi biorstwa. Natomiast w roku 1997 z dzia alno ci

inwestycyjnej strumie

pieni ny wykaza

warto

ujemn . Jest to typowe dla

przedsi biorstwa, które na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wykorzystuje zewn trzne ród a
finansowania o wysokim oprocentowaniu. W 1998 roku ujemna warto

salda wyst pi a w

strumieniu pieni nym z dzia alno ci finansowej, gdy przedsi biorstwo dokona o sp aty
zobowi za . Zgo a odmiennie kszta towa a si sytuacja w roku 1999, gdy przedsi biorstwo
osi gn o dodatnie salda przep ywu

rodków pieni nych w zakresie dzia alno ci

inwestycyjnej i finansowej, natomiast ujemne saldo na dzia alno ci operacyjnej. Jednak
znaczne rodki pieni ne zgromadzone na koniec ka dego roku obrotowego stanowi y
znaczne rezerwy, mo liwe do uruchomienia w trudnych sytuacjach spi trze

p atno ci

finansowych.

Wnioski
Przeprowadzona analiza wybranych elementów bilansu wykaza a korzystny stosunek
maj tku trwa ego (bez wyceny gruntów dzier awionych) do maj tku obrotowego. Udzia
kapita ów w asnych wynosi ponad 70 % w pasywach, co oznacza, e maj tek by g ównie
finansowany z w asnych funduszy. Ograniczenie korzystania z zewn trznych róde zasile
finansowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu przez gospodarstwo wysokiego poziomu
rodków pieni nych na rachunku bankowym, zmniejsza o ryzyko gospodarowania.
Dzia anie to wynika o z niskiej rentowno ci produkcji rolniczej, gdy

gospodarstwo

uzyskiwa o wy szy stopie zwrotu zysku z kapita u, jak z dzia alno ci operacyjnej.
Analiza rachunku wyników wykaza a,

e gospodarstwo posiada o ograniczone

mo liwo ci w zakresie generowania zysku netto, gdy w roku 1999 wyniós on tylko 50 z /ha
UR, a w pozosta ych latach za wyj tkiem 1996 roku wykazywa stopniowy spadek. W
strukturze kosztów dominuj cy udzia mia y wynagrodzenia wraz z narzutami 41,33% oraz
koszty materia ów i energii, które stanowi y 36,15%. Przedsi biorstwo uzyskiwa o przychody
ównie ze sprzeda y produkcji rolniczej, która stanowi a 72 % przychodów ogó em. W roku
1999 przychody ze sprzeda y przewy szy y koszty dzia alno ci operacyjnej, tym samym
zosta a zahamowana negatywna tendencja, która mia a miejsce w latach 1997-1998.
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Gospodarstwo powinno d

do obni enia kosztów dzia alno ci operacyjnej oraz

pozosta ych kosztów operacyjnych, w ród których dominuj

pozycje stanowi y tworzone

rezerwy na nale no ci. Nale y zwi kszy

ci ganiu wierzytelno ci od

sprawno

w

kontrahentów.
Ocena przep ywów pieni nych wykaza a, e strumie przep ywów pieni nych z
dzia alno ci operacyjnej w badanym okresie systematycznie zmniejsza si , a w roku 1999
wykazywa

ju

niedobór

rodków pieni nych. Oznacza to,

e przedsi biorstwo nie

wypracowa a rodków pieni nych z podstawowej dzia alno ci operacyjnej, a istotnym
strumieniem dop ywu

rodków by a amortyzacja. Natomiast w dzia alno ci finansowej

przedsi biorstwo zanotowa o niedobór rodków w roku 1998, który by spowodowany sp at
zaci gni tych kredytów cznie z odsetkami. W dzia alno ci inwestycyjnej tylko w roku 1997
saldo przep ywów pieni nych zamkn o si

warto ci

ujemn , co spowodowane by o

znacznymi nak adami na zakup sprz tu rolniczego. Poziom nak adów inwestycyjnych w
gospodarstwie by ni szy od odpisów amortyzacyjnych, co w d

szym okresie mo e

doprowadzi do dekapitalizacji rzeczowych rodków trwa ych.
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Utilization of financial analysis in management of large-acreage farm in years 1996-1999
Abstract. Moved investigation in large-acreage farm being one-man company AWRSP in years 1996 – 1999
dust on aim qualification of financial situation and property's enterprise. Utilization of method of economic
analysis in range of opinion of changes of structure of production, efficiencies of factors of production and
financial efficiencies permitted onto looking for relationships reason - consecutive got results.
Results of investigations confirmed, that at small changes in structure production and decrease of coefficients of
efficiency of factors of production, worsen of ability stepped out to generating he carried out profit, which in
1999 year 50 zl. /ha of agricultural uses. Realization of conservative strategy in productive activity caused
limitations of size of money stream from operating activity also.
Key words: large acreage farm, economic analysis, financial situation, property situation, management

Akademia Rolnicza we Wroc awiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
50–360 Wroc aw, ul. Sk odowskiej – Curie 42
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Tabela 1
Table 1
Analiza struktury i dynamiki bilansu w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pa stwa Spó ka z o.o. w latach 1996-1999
Analysis of structures and dynamics of balance in Agricultural Farm of Treasure of State Company with limited responsibility in years 1996-1999
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

No

Specification

1996
tys. z

1997
%

thous. zl

tys. z

%

1998
Id

tys. z

%

1999
Id

thous. zl

thous. zl

tys. z

%

Id

20,30

89,08

thous. zl

AKTYWA Assets
A
I.
II.
III.

Maj tek trwa y - Durable property

3 048,38

22,36

3 563,51

25,77

116,90

3 252,65

23,53

91,28

2,73

0,02

9,67

0,07

354,21

4,29

0,03

44,36

Rzeczowy maj tek trwa y Factual durable property 3 037,36

22,28

3 545,55

25,64

116,73

3 248,36

23,50

91,62

2 897,45

20,30

89,20

Finansowy maj tek trwa y

0,06

8,29

0,06

100,00

Warto ci niematerialne i prawne

2 897,45

0,00

Immaterial and legal value

8,29

Financial durable property

B

Maj tek obrotowy - Rotatory property

10 569,75 77,56 10 253,52

74,15

97,01

10 561,79

76,40

103,01

10 951,16

76,74

103,69

I.

Zapasy - Stores

5 873,81

34,75

81,82

4 766,06

34,48

99,17

4 497,44

31,51

94,36

II.

Nale no ci i roszczenia - Amount due and claim

IV.
C

rodki pieni ne - Money resources
Rozliczenia mi dzyokresowe

43,10

4 805,98

132,99

0,97

664,08

4,80

499,35

904,02

6,54

136,13

1 383,82

9,69

153,07

4 562,95

33,49

4 783,46

34,60

104,83

4 891,71

35,38

102,26

5 069,90

35,54

103,64

10,94

0,08

10,74

0,08

98,17

9,68

0,07

90,13

422,59

2,96

4 365,60

Among period account
SUMA AKTYWÓW - Sum of assets

13 629,07 100,00 13 827,77 100,00

101,46

13 824,12 100,00

99,97

14 271,20 100,00

103,23
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c.d. tabeli 1 / continue table 1
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

No

Specification

1996
tys. z

1997
%

thous. zl

tys. z

%

1998
Id

thous. zl

tys. z

%

1999
Id

thous. zl

tys. z

%

Id

thous. zl

PASYWA Liabilities
A
I.
III.
V.

VII.
B
C

Kapita (fundusz) w asny - Own Capital (fund)

9 900,01

72,64

9 681,33

70,01

97,79

9 924,42

71,79

102,51

10 093,42

70,72

101,70

Kapita (fundusz) podstawowy

7 148,00

52,45

7 148,00

51,69

100,00

7 148,00

51,71

100,00

7 148,00

50,09

100,00

183,97

1,33

427,06

2,99

232,14

Basic Capital (fund)
Kapita (fundusz) zapasowy - Fund Capital (fund)
Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe

6,76

2 349,36

16,99

254,82

2 349,36

16,99

100,00

2 349,36

16,46

100,00

1 830,03

13,43

183,97

1,33

10,05

243,09

1,76

132,14

169,00

1,18

69,52

538,93

3,90

2,55

2 512,80

18,17

722,07

1 247,80

9,03

49,66

1 011,91

7,09

81,10

fundusze 2 842,14

20,86

1 094,71

7,92

38,52

2 639,28

19,09

241,09

3 052,14

21,39

115,64

2 829,81

20,76

1 084,10

7,84

38,31

2 628,35

19,01

242,45

3 045,31

21,33

115,86

12,33

0,10

10,61

0,08

86,05

10,93

0,08

103,02

6,83

0,06

62,49

538,92

3,95

12,62

0,09

113,73

0,80

901,19

Wynik finansowy netto roku obrotowego
Result financial net of rotatory year
Rezerwy - Reserve
Zobowi zania d ugoterminowe

348,00

Long-term obligation
Zobowi zania

D

921,98

Remaining reserve capitals (funds)

krótkoterminowe

i

specjalne
Short-term obligations and special funds

I.
II.

Zobowi zania krótkoterminowe
Short-term obligations
Fundusze specjalne - Special funds
Rozliczenia

E

mi dzyokresowe

i

przychody

przysz ych okresów
Among period accounts and receipts of future
periods
SUMA PASYWÓW - Sum of liabilities

13 629,07

100,00 13 827,77 100,00

101,46

13 824,12 100,00

99,97

14 271,20 100,00

103,23
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Tabela 2 / Table 2
Analityczny rachunek zysków i strat w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pa stwa Spó ka z o.o. w latach 1996-1999
Analytic bill of profits and losses in Agricultural Farm of Treasure of State Company with limited responsibility in years 1996-1999

1996
WYSZCZEGÓLNIENIE

kwota w tys.

1997
kwota w tys.

Przychody ze sprzeda y i zrównane z nimi

B

Koszty dzia alno ci operacyjnej

C

Zysk / Strata ze sprzeda y (A-B)

indeks

kwota w tys.

1999
indeks

kwota w tys.

indeks
dynamiki

dynamiki

dynamiki

Specification

A

1998

Sum in

Sum in

Index of

Sum in

Index of

Sum in

Index of

thousand zl

thousand zl

dynamic

thousand zl

dynamic

thousand zl

dynamic

11 485,28

9 050,55

78,80

9 109,86

100,66

9 509,72

104,39

9 856,09

9 380,89

95,18

9 644,81

102,81

9 347,11

96,91

1 629,19

-330,34

-593,18

-534,95

161,94

162,61

-428,98

5,93

9,49

160,03

610,24

6 430,35

238,44

39,07

43,29

21,08

48,69

272,65

1 293,41

563,14

206,54

1 591,83

-341,93

-565,54

-197,36

57,72

-162,09

82,13

Receipts from sale and leveled with them

Costs of operating activity

Profit / Loss from sale (A-B)
D

Pozosta e przychody operacyjne
Remaining operating incomes

E

Pozosta e koszty operacyjne
Remaining operating costs

F

Zysk / Strata na dzia alno ci operacyjnej (C+D-E)
Profit / Loss on operating activity (C+D-E)

G

Przychody finansowe - Receipts financial financial

335,87

532,33

158,49

677,77

127,32

474,16

69,96

H

Koszty finansowe - Financial costs

126,94

219,69

173,07

239,18

108,87

145,03

60,64

I

Zysk / Strata na dzia alno ci gospodarczej (F+G-H)

1 800,76

-29,29

-6 248,04

241,23

-112,14

167,04

69,25

9,29

213,27

2 295,69

11,57

5,43

1,96

16,94

Profit / Loss on economic activity (F+G-H)
J

Zyski nadzwyczajne - Extraordinary profits

K

Straty nadzwyczajne - Extraordinary loss

L

Zysk brutto (I+J-K) - Profit of gross (I+J-K)

M

Obowi zkowe obci enie wyniku finansowego

9,70
1 810,05

183,98

10,16

243,10

132,13

169,00

69,52

1 810,05

183,98

10,16

243,10

132,13

169,00

69,52

Obligatory burden of financial result
N

Zysk netto (L-M) - Profit netto (L-M)
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Tabela 3
Table 3
Warto

i struktura przychodów oraz kosztów w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pa stwa Spó ka z o.o. w latach 1996-1999

Value and structure of receipts as well as costs in Agricultural Farm of Treasure of State Company with limited responsibility in years 1996-1999
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

No

Specification

1996
w tys. z

1997
%

w tys. z

1998

1999

%

Id

w tys. z

%

Id

w tys. z

%

Id

PRZYCHODY Incomes
A.
I.

Przychody ze sprzeda y - Incomes from sale

10 127,58

96,65 10 402,60

93,23

102,72

8 746,82

87,07

84,08

9 669,24

93,11

110,55

Przychody ze sprzeda y produktów

10 045,86

95,87 10 356,81

92,82

103,10

8 674,21

86,35

83,75

9 642,86

92,86

111,17

8 375,44

Incomes from sale of products
produkcji rolniczej - agricultural production
inwentarza ywego - inventory of lively

III.

C.

79,93 8 484,49

76,04

101,30

6 652,53

66,22

78,41

7 524,51

72,46

113,11

439,73

4,20

505,66

4,53

114,99

553,60

5,51

109,48

607,27

5,85

109,69

mleka - milk

992,52

9,47

1 112,54

9,97

112,09

1 328,79

13,23

119,44

1 338,50

12,89

100,73

pozosta ych - remaining

238,17

2,27

254,12

2,28

106,70

139,29

1,39

54,81

172,58

1,66

123,90

Przychód ze sprzeda y towarów i materia ów

81,72

0,78

45,79

0,41

56,03

72,61

0,72

158,57

26,38

0,25

36,33

5,93

0,06

9,49

0,09

160,03

610,24

6,07

6 430,35

238,44

2,29

39,07

335,87

3,21

532,33

4,77

158,49

677,77

6,75

127,32

474,16

4,58

69,96

9,29

0,08

213,27

1,91

2 295,69

11,57

1,96

0,02

Income from sale of commodities and materials
Pozosta e przychody operacyjne
Remaining operating incomes

E.

Przychody finansowe - Financial incomes

G.

Zyski nadzwyczajne - Extraordinary profits
OGÓ EM PRZYCHODY - General incomes

10 478,67 100,00 11 157,69 100,00

106,48 10 046,40

0,11

5,43

100,00

90,04

10 383,80 100,00

16,94
103,36
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c.d. tabeli 3 / continue table 3
KOSZTY I STRATY - Costs And Losses
A

I.

II.

Koszty dzia alno ci operacyjnej

9 856,08

98,30 9 380,88

97,51

95,18

9 644,81

94,87

102,81

9 347,11

92,97

96,91

0,06

0,01

14,38

41,64 4 338,44

45,10

103,90

3 986,15

39,21

91,88

3 633,56

36,15

91,15

Costs of operating activity
Warto

sprzedanych towarów i materia ów

6,05

0,87

Value of sold commodities and materials
Zu ycie materia ów i energii

4 175,62

Waste of materials and energy

III.

Us ugi obce - Strange service

700,89

6,99

736,77

7,67

105,12

778,41

7,66

105,65

707,89

7,04

90,94

IV.

Podatki i op aty - Taxes and payments

436,01

4,35

468,34

4,87

107,41

525,69

5,17

112,25

494,09

4,91

93,99

V.

Wynagrodzenia - Reward

VI.

wiadczenia na rzecz pracowników

2 856,56

28,49 2 482,38

25,80

86,90

2 690,09

26,46

108,37

3 282,56

32,65

122,02

1 242,95

12,40 1 048,03

10,89

84,32

1 293,90

12,73

123,46

873,21

8,68

67,49

2,87

2,69

89,84

315,49

3,10

122,08

307,01

3,05

97,31

Service onto thing of workers

VII.

Amortyzacja - Amortization

287,65

VIII.

Pozosta e - Remaining

150,35

1,50

47,62

0,48

31,67

55,08

0,54

115,67

48,79

0,49

88,58

Pozosta e koszty operacyjne

43,29

0,43

21,08

0,21

48,69

272,65

2,68

1 293,41

563,14

5,60

206,54

126,94

1,27

219,69

2,28

173,07

239,18

2,35

108,87

145,03

1,43

60,64

9,70

0,10

C

258,43

Remaining operating costs

E.

Koszty finansowe - Financial costs

G.

Straty nadzwyczajne - Extraordinary loss
OGÓ EM KOSZTY - General costs

10 026,31 100,00 9 621,65

100,00

95,96

10 166,34 100,00

105,66 10 055,28 100,00

98,91
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KONCEPCJE WCZE NIEJSZYCH EMERYTUR ROLNICZYCH W KRAJACH UE I
W POLSCE JAKO INSTRUMENTU POPRAWY STRUKTURY AGRARNEJ I
PRZYSPIESZENIA WYMIANY POKOLE
Bo ena Ta ska-Hus, Marcin Orlewski
Streszczenie: W kontek cie przyst pienia Polski do UE musi nast pi proces dostosowania
rolnictwa i ustawodawstwa rolnego do zasad wspólnotowej polityki rolnej. Jednym z
kryteriów przyj cia do UE jest poprawa struktury obszarowej rolnictwa, stosownie do
konkretyzuj cej postanowienia Traktatu Rzymskiego dyrektywy Rady nr 159 z 19 kwietnia
1972r. w sprawie poprawy struktury obszarowej oraz rozporz dzenia Rady nr 797 z 12 marca
1985 r. w sprawie poprawy skuteczno ci struktury agrarnej. Wa nym instrumentem polityki
rolnej w zakresie przemian agrarnych jest wdro enie od 1 stycznia 2002 r. ustaw z dnia 26
kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie, systemu wcze niejszych emerytur
strukturalnych opartego na rozporz dzeniu Rady nr 2079 z 30 czerwca 1992 r. (zast pionym
obecnie przez rozporz dzenie Rady nr 1257/99) ustanawiaj cym program pomocy finansowej
dla przechodz cych na wcze niejsz emerytur w rolnictwie.
owa kluczowe:
emerytura rolnicza, renta strukturalna, Wspólna Polityka Rolna,
wcze niejsza emerytura
Wst p
Jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej s przemiany pokoleniowe
w rolnictwie. Cel ten zosta wprowadzony do tej polityki w ramach tzw. reformy
McScharry’ego w 1962 roku. Przemianom tym sprzyja ma rozporz dzenie Rady nr 1257/99,
które zast pi o rozporz dzenie nr 2079 z 30 czerwca 1992 r. Oba te akty maj na celu
umo liwienie pa stwom cz onkowskim tworzenia programów wcze niejszych emerytur
„strukturalnych” wspó finansowanych z bud etu Unii Europejskiej. Cho sam udzia pa stw
cz onkowskich w programie jest oparty na zasadzie dobrowolno ci, to jednak gdy które
z nich zdecyduje si wprowadzi wiadczenia strukturalne, zobowi zane b dzie dostosowa
asne ustawodawstwo do unormowa powo anego rozporz dzenia w celu uzyskania
rodków finansowych z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnictwa (FEOGA).
Do g ównych celów unijnego programu emerytur strukturalnych w rolnictwie nale y
zach canie do wcze niejszego zaprzestania prowadzenia dzia alno ci rolniczej przez rolników
w wieku przedemerytalnym na rzecz m odych rolników lepiej wykwalifikowanych. Zadbano
jednocze nie o zapewnienie odpowiednich dochodów starszym rolnikom, którzy postanowili
przyst pi do programu. K ad c nacisk na rentowno dzia alno ci umo liwiono przekazanie
do zagospodarowania pozarolniczego gruntów, których rolnicze u ytkowanie nie jest
op acalne.
Ze wzgl du na to, i rozporz dzenie Rady nr 1257/99 nie wprowadzi o a tak istotnych
modyfikacji, aby koniecznym sta o si dokonanie gruntownych przekszta ce ju istniej cych
krajowych programów emerytur strukturalnych, omówione zostan tu regulacje zawarte w
rozporz dzeniu nr 2079/92, które stanowi y podstaw dla zorganizowania owych programów
w obecnym kszta cie.
Cz
unormowa zawartych w rozporz dzeniu nr 2079/92 wi za a pa stwa i nie mog a
by przez nie zmieniona, w niektórych kwestiach pozostawiono za pewn swobod wyboru.
Do tych pierwszych nale przepisy uzale niaj ce nabycie prawa do wcze niejszej emerytury
od zaprzestania dzia alno ci rolniczej i odpowiedniego rozdysponowania gruntów na rzecz
osób trzecich. Okre lono tak e, e rolnik, który chcia przekaza gospodarstwo rolne musia
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by w wieku przedemerytalnym, przy jednoczesnym uko czeniu 55 lat, a prowadzona przez
niego dzia alno rolnicza stanowi a jego g ówne ród o dochodu przez ostatnie 10 lat.
Natomiast przej cie gospodarstwa rolnego powinno co do zasady nast pi na cele zwi zane z
produkcj roln , a przejmuj cy posiada mia odpowiednie kwalifikacje rolnicze oraz
zobowi zany by do wykonywania dzia alno ci rolniczej (jako g ówne ród o dochodu) przez
co najmniej 5 lat od przej cia gruntów. Gdy przej cie nast pi mia o na cele nierolnicze, przy
ytkowaniu gruntów zachowa trzeba by o wymogi ochrony rodowiska.
Okre lenie minimalnej normy obszarowej nowopowsta ego gospodarstwa le o w
gestii pa stw cz onkowskich. Jednak e wielko jego powinna umo liwia popraw kondycji
ekonomicznej. Pozostawiono swobodzie tak e wybór
wiadcze
zwi zanych z
wcze niejszym przej ciem na emerytur , okre laj c jedynie ogólny ich katalog:
• premia odej cia – jednorazowa wyp ata z tytu u wcze niejszego przej cia na emerytur ;
• roczna renta niezale nie od obszaru przekazanych gruntów;
• roczna renta od hektara przekazanych gruntów;
• dodatek do emerytury wyp acanej zgodnie z wewn trznym systemem emerytalnym
pa stw cz onkowskich.
W rozporz dzeniu okre lono maksymalny okres wyp aty wiadcze strukturalnych na
10 lat, lecz nie d ej ni do osi gni cia przez wiadczeniobiorc wieku 70 lat.
Ka dy z programów opracowanych przez pa stwa cz onkowskie wymaga
zatwierdzenia przez Komisj Europejsk wedle procedury zawartej w art. 29 dyrektywy Rady
88/42/53. Wspó finansowanie z FEOGA zatwierdzonych programów wynosi o od 50,0% do
75,0%, przy czym UE wspó uczestniczy równie i w kosztach administracyjnych zwi zanych
z obs ug systemu. Obecnie funkcjonuje 10 systemów wcze niejszych emerytur w rolnictwie
ustanowionych przez pa stwa cz onkowskie, z tym, e Hiszpania i Portugalia realizuj
równie specjalne programy regionalne.
Cel i metodyka bada
Celem opracowania jest zaprezentowanie rozwi za
prawnych w zakresie
wcze niejszych emerytur i rent strukturalnych w Polsce na tle systemów wcze niejszych
emerytur strukturalnych w rolnictwie w wybranych krajach Unii Europejskie.
Artyku ten zosta opracowany na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz analizy
dokumentacji prawnej.
Niemiecka renta za zaniechanie produkcji
Ekonomiczny cel systemu ubezpiecze rolników w Niemczech realizowany jest
poprzez regulacje zmierzaj ce do poprawy struktury agrarnej oraz do przyspieszonej
wymiany pokole .
Pierwsz instytucj stworzon w tym celu jest renta za zaniechanie produkcji, zawarta
w ustawie o popieraniu zaniechania rolniczej aktywno ci zawodowej. Mo e ona mie
zastosowanie do rolników, którzy osi gn li 55 lat (53 lata gdy s niezdolni do pracy), op acali
sk adki do Rolniczej Kasy Staro ci albo Rolniczej Kasy Chorych przez co najmniej 15 lat
oraz zaniechali rolniczej aktywno ci zawodowej, a warto ich gospodarstwa rolnego w ci gu
ostatnich 5 lat nie uleg a zmniejszeniu powy ej 10,0%. Jednocze nie jednak ma onki
rolników (uznane za rolniczki w rozumieniu przepisów ustawy z 27.VII.1957 r. o
ubezpieczeniu na staro ) nie otrzymaj tego wiadczenia.
Zaprzestanie dzia alno ci rolniczej mo e nast pi poprzez wyzbycie si w asno ci
gospodarstwa rolnego, lecz istnieje mo liwo pozostawienia w asno ci przy jednoczesnej
dzier awie lub ugotrwa ym od ogowaniu lub zalesieniu, o czym decyduje samorz d lokalny
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Rolniczej Kasy Staro ci. Umowa dzier awy winna by zawarta w formie pisemnej na co
najmniej 9 lat z dzier awc , który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
prowadzi w asne gospodarstwo rolne od minimum 5 lat. Dopuszczono wy czenie przez
dzier awc gruntów z produkcji rolnej, je li zwi zane jest to z ochron rodowiska, ochron
krajobrazu albo popraw infrastruktury w asnego gospodarstwa.
Ani dzier awa, ani przeniesienie w asno ci gospodarstwa nie mo e nast pi na rzecz
krewnych w linii prostej lub na nast pców zobowi zanych prawnie do udzielania pomocy
przekazuj cemu. Zastrze enie to dotyczy tak e ma onka oraz jego bliskiej rodziny.
Mimo wymogu zaprzestania aktywno ci zawodowej w rolnictwie dopuszczono
mo liwo prowadzenia niewielkiej produkcji na w asne potrzeby.
W zwi zku ze zjednoczeniem Niemiec pojawi si problem rolników ze wschodnich
landów nowopo czonego pa stwa. Od dnia 1 stycznia 1995 r. mog oni wyst pi z
wnioskiem o rent za zaniechanie produkcji, z tym, e w ramach 15-letniego okresu
sk adkowego zaliczone zostan im lata podleganiu (i op acania sk adek) ubezpieczeniu
spo ecznemu by ego NRD.
Renta za zaniechanie produkcji sk ada si z trzech etapów:
1. kwota podstawowa - wyp acana za od ogowanie i za popraw struktury agrarnej,
zale na od okresów sk adkowych (730-1200 DM miesi cznie)
2. dodatek powierzchniowy – tylko przy od ogowaniu gruntów. Zale ny on jest od jako ci
gleby oraz szacunkowych dochodów z dzia alno ci rolniczej w danym rejonie (150-600
DM za hektar miesi cznie)
3. zabezpieczenie socjalne – bud et pa stwa pokrywa sk adki na rolnicze ubezpieczenie
chorobowe pobieraj cego rent za zaniechanie produkcji.
Popieraniu przemian strukturalnych w rolnictwie s
ma tak e zasi ek wyrównawczy.
Przys uguje on pracownikom najemnym oraz wspó pracuj cym z nimi cz onkom ich rodzin.
Wniosek o to wiadczenie mog z
zainteresowani, je li podlegali obowi zkowemu
ubezpieczeniu spo ecznemu w Rolniczej Kasie Staro ci oraz:
• uko czyli 55 lat (ewentualnie 53 lata po przedstawieniu dowodu niesprawno ci
zawodowej);
• w ci gu 10 lat przed z eniem wniosku o wiadczenie pracowali co najmniej 90
miesi cy kalendarzowych w gospodarstwie rolnym;
• zrezygnowali z zatrudnienia w zwi zku z tym, e ich pracodawca uczestniczy w
programie:
1. od ogowania lub przekazania ziemi;
2. pi cioletniego od ogowania lub ekstensyfikacji wed ug specjalnego zadania
gminy „poprawa struktury agrarnej i ochrony wybrze a”;
3. karczowania powierzchni winoro li;
4. wyr bu i karczowania jab oni;
5. jednorocznego od ogowania;
6. innych zabiegów dotycz cych od ogowania lub ekstensyfikacji
powierzchni rolnej.
Wdowy i wdowcy po rolnym pracowniku najemnym (który naby prawo do zasi ku
wyrównawczego) maj prawo do zasi ku wyrównawczego, gdy nie wst pi y ponownie w
zwi zek ma
ski i nie s rolnikami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu na staro albo po
uko czeniu 45 lat s niezdolni do pracy w rolnictwie lub wychowuj dziecko w wieku
poni ej 16 lat.
Wysoko zasi ku wyrównawczego wynosi 65,0% ostatniego redniego zarobku brutto,
lecz nie mo e przekroczy kwoty 65,0% odpowiedniej granicy wymiaru sk adki w
powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. Jego wyp ata ulega zawieszeniu w przypadku
osi gania dochodów przekraczaj cych okre lon co roku stawk .
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Wcze niejsze emerytury we Francji
System wcze niejszych emerytur we Francji zapocz tkowany zosta ju w latach
sze dziesi tych ubieg ego stulecia w instytucji renty do ywotniej (Indemnitè viagére de
départ – IV D) i by jednym z g ównych rodków s
cych poprawie struktury obszarowej
gospodarstw rolnych oraz wymianie pokole . W latach dziewi dziesi tych zosta on
zmodyfikowany, aby dostosowa go do wymogów zawartych w omówionym na wst pie
rozporz dzeniu EWG nr 2079/92, a kolejne zmiany wprowadzono w 1995 roku, by zapewni
lepsze warunki transferu ziemi do gospodarstw tworzonych przez m odych rolników.
Zgodnie z programem wcze niejszych emerytur we Francji, wiadczenia te przys uguj
rolnikowi w wieku 55 – 60 lat (60 lat to wiek emerytalny rolników we Francji}, dla którego
dzia alno
rolnicza stanowi a g ówne ród o utrzymania przez ostanie 15 lat przed
wyst pieniem z wnioskiem o wcze niejsz emerytur do Wzajemnych Ubezpiecze
Chorobowych w Rolnictwie (AMEXA). Regu jest, i transfer gospodarstwa musi nast pi
w ca ci wraz z budynkami oraz inwentarzem w drodze umowy dzier awy, darowizny czy
yczenia, a wyj tkowo, gdy przekazuj cy jest w trudnej sytuacji finansowej, poprzez
sprzeda w ramach post powania s dowego. Zatem podzia gospodarstwa rolnego na kilka
podmiotów a redukcja jego powierzchni ponad 15,0% po dniu 14 kwietnia 1994 r. powoduje
utrat prawa uczestnictwa w programie wcze niejszych emerytur rolniczych.
W programie przewidziano minimaln norm obszarow dla przekazywanych gruntów.
Ich powierzchnia musi by wi ksza od po owy SMI SMI jest to minimalny obszar
gospodarstwa rolnego o wielokierunkowej produkcji, który zapewnia gospodarstwu
domowemu u ytkownika dochód minimalny. Wysoko SMI okre lana jest oddzielnie dla
ka dego z departamentów w zale no ci od jako ci gleb oraz innych czynników. Uwalniane
grunty przeznacza si dla m odych rolników na rozpocz cie prowadzenia dzia alno ci
rolniczej, a tak e w celu umo liwienia ponownego osiedlania si rolników, którzy uko czyli
55 lat. Doda nale y, e istnieje we Francji specjalny system dotacji na rozpocz cie
prowadzenia dzia alno ci rolniczej dla rolników w wieku do 40 lat, maj cych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe – DJA. Grunty mog przej
tak e osoby ju prowadz ce
gospodarstwo rolne, je eli dzia alno rolnicza stanowi ich g ówne ród o utrzymania, a oni
sami nie uko czyli 55 roku ycia. Cz
uwalnianej ziemi przeznacza si tak e na SAFER
(instytucja prawa publicznego, której zadaniem jest poprawa struktury obszarowej
francuskiego rolnictwa przez zakup, a nast pnie odsprzeda gruntów rolnych w celu
upe norolnienia ju istniej cych gospodarstw rolnych lub tworzenia nowych).
Gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi co najmniej 40 hektarów, istnieje
mo liwo jego transferu na rzecz cz onków rodziny ubiegaj cego si o wcze niejsz
emerytur .
Wcze niejsza emerytura we Francji sk ada si z wyp acanych kwartalnie: cz ci sta ej
(zwyk ej) i zmienionej (podwy szonej). Pierwsza z nich wynosi 30 000 FRF rocznie,
podwy szona za jest jakby dodatkow premi za ka dy hektar przekazanych gruntów
(maksymalnie za 50 hektarów), a wysoko jej zale y od przeznaczania gruntów i waha si
mi dzy 850 a 2000 FRF za hektar. Doda nale y, i maksymalna wysoko wcze niejszej
emerytury rolniczej wynosi obecnie 72 500 FRF, co mo na uzyska przekazuj c swe
gospodarstwo rolne m odemu rolnikowi uprawnionemu do DJA. Natomiast za przekazanie
gospodarstwa cz onkowi rodziny maksymalna wysoko wiadczenia wynosi 62 000 FRF.
System wcze niejszych emerytur w Finlandii
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Pocz tkowo w Finlandii wymianie pokole s
mia y instytucje tzw. systemu
zamykania farm oraz rent z tytu u wymiany pokole . Jednak e po przyst pieniu tego kraju do
Unii Europejskiej obie wskazane formy stopniowo zast powane s przez system
wcze niejszych emerytur zgodny z rozporz dzeniem EWG 2079/92.
W nowym systemie rolnik uprawniony jest do wcze niejszej emerytury gdy:
• na sta e zaprzestaje produkcji rolniczej, w tym le nej, które to stanowi y jego zasadnicze
ród o utrzymania w okresie 10 lat przed z eniem wniosku o wiadczenie;
• w momencie przekazania gospodarstwa jest w wieku 55 do 64 lat;
• nie ma ustalonego prawa do innych wiadcze emerytalno-rentowych.
wiadczenie w postaci wcze niejszej emerytury mo e by przyznane tak e ma onkowi
rolnika (równie wdowie czy wdowcowi), który spe nia warunki do jej otrzymania oraz
wydzier awiaj cemu gospodarstwo rolne.
Do uznania prowadzenia dzia alno ci rolnej za zasadnicze ród o utrzymania
koniecznym jest, aby minimum 25,0% dochodu danej osoby pochodzi o z gospodarstwa
rolnego, a 50,0% - w przypadku prowadzenia dzia alno ci i w gospodarstwie i w lesie.
Dodatkowo po owa czasu pracy rolnika przeznaczona musi by na ow dzia alno roln i
le .
Przejmuj cy lub dzier awca gospodarstwa powinien posiada odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Okre lono równie jego wiek – nie powinien przekroczy 45 roku ycia. Nast pca
zobowi zany jest do prowadzenia nabytego lub dzier awionego gospodarstwa jako
dzia alno ci stanowi cej g ówne ród o utrzymania przez co najmniej 5 lat oraz do
zamieszkiwania w tym e gospodarstwie lub w jego pobli u do czasu rozpocz cia wyp aty
wcze niejszej emerytury poprzedniemu w cicielowi (wydzier awiaj cemu). Obszar
gospodarstwa powinien by systematycznie powi kszany, nie mniej ni o 10,0% obszaru w
okresie dwóch lat od nabycia gospodarstwa. Wspomnie te trzeba, i istnieje mo liwo
przekazania gruntów na cele nierolnicze.
Wcze niejsza emerytura jest wyp acana w Finlandii do osi gni cia wieku emerytalnego
– 65 lat. Sk ada si ona z kwoty podstawowej i cz ci uzupe niaj cej. Podstawowa kwota
kszta tuje si na poziomie szacunkowych dochodów uzyskiwanych dot d z przekazanego
gospodarstwa, ustalanych przez instytucj Ubezpieczenia Spo ecznego Rolników (MELA).
Cz
uzupe niaj ca jest tym mniejsza, im wi ksza jest kwota podstawowa. Ca
wiadczenia odpowiada rencie inwalidzkiej (z tytu u niepe nosprawno ci), jak otrzyma by
rolnik w chwili przekazania gospodarstwa.
Koncepcja pa stw Pó wyspu Iberyjskiego dotycz ca wiadcze strukturalnych
Program wcze niejszych emerytur strukturalnych, zgodnych z rozporz dzeniem EWG
nr 2079/92 w Portugalii ma charakter regionalny; najwcze niej zosta wprowadzony w
regionach najbardziej zacofanych w 1994 roku. wiadczenia przewidziano zarówno dla
rolnika, jak i jego ma onka oraz dwóch robotników rolnych lub cz onków rodziny rolnika.
Rolnik ubiegaj cy si o obj cie programem musi legitymowa si cho by 10-letnim okresem
prowadzenia dzia alno ci rolniczej jako zasadniczego ród a utrzymania, przypadaj cym
bezpo rednio przed z eniem wniosku o wiadczenie. Wymagany wiek okre lano na 54 do
64 lat. Konieczn przes ank uczestnictwa w programie wcze niejszych emerytur jest równie
op acanie sk adek na ubezpieczenie spo eczne rolników przez okres wymagany do nabycia
prawa do krajowej emerytury rolniczej po osi gni ciu wieku emerytalnego, który wynosi 60
miesi cy. Doda trzeba, i równie ma onek rolnika nabywa prawa do wcze niejszej
emerytury, je li nale y do tej samej grupy wiekowej, co najmniej po ow czasu po wi ca na
prac w gospodarstwie rolnym oraz op aca sk adk na ubezpieczenie spo eczne rolników
przez okres wynosz cy przynajmniej 60 miesi cy. W stosunku do robotników rolnych albo
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cz onków rodziny rolnika, którzy pracowali w gospodarstwie, wymagania potrzebne do
uzyskania wiadcze z programu s identyczne jak dla ma onka.
Najmniejsza powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego wynosi jedn lub
dwie jednostki uprawne wed ug Krajowej Rezerwy Rolniczej i zale y od regionu. Istnieje
równie mo liwo zatrzymania przez rolnika dzia ki nie przekraczaj cej 1 hektara, z
przeznaczeniem na w asne potrzeby. Natomiast je eli rolnik zmniejszy powierzchni
gospodarstwa po dniu 30 czerwca 1992 roku lub pobiera rent inwalidzk , pozbawia go to
prawa do uczestnictwa w programie wcze niejszych emerytur.
Przejmuj cy gospodarstwo musi posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz nie
przekracza 55 roku ycia. Zobowi zany jest on do prowadzenia dzia alno ci rolniczej przez
co najmniej 5 lat, z tym, e istnieje mo liwo przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze
zgodnie z zasadami okre lonymi w rozporz dzeniu EWG nr 2079/92.
Wcze niejsza emerytura sk ada si z kwoty podstawowej, która wynosi 555,5 EUR
miesi cznie lub 694,3 EUR miesi cznie – gdy do wiadcze uprawnieni s rolnik i jego
ma onek, i która wyp acana jest przez 15 lat. Istnieje równie premia za przekazanie
gospodarstwa rolnego. Jej wysoko kszta tuje si na poziomie 543,4 EUR na gospodarstwo i
zwi kszana jest o 301,9 EUR za ka dy hektar przekazanych gruntów. Maksymalna kwota
premii wynosi 2052, 8 EUR.
Dla robotników rolnych miesi czne wiadczenie wynosi 251,2 EUR i wyp acane jest
przez okres wynosz cy 10 lat.
Na zako czenie zaznaczy trzeba e w okresie pobierania wcze niejszej emerytury
rolniczej istnieje nadal obowi zek op acania sk adek na ubezpieczenie spo eczne, a do
osi gni cia wieku emerytalnego (70 lat).
W Hiszpanii program wcze niejszych emerytur w rolnictwie w za eniach swych
zbli ony jest do systemu portugalskiego. Przewidziano jednak e wy sz granic wieku dla
rolnika chc cego przekaza swe gospodarstwo rolne – 60 lat. Wysoki jest równie poziom
minimalny dochodu gospodarstwa rolnego (4000 EUR), a eby mo na by o uczestniczy w
programie. Du o ni szy jest równie poziom proponowanych wiadcze .
Wcze niejsze emerytury a renty strukturalne w Polsce
Od 1994 r. Polska jest stowarzyszona z Uni Europejsk . Do chwili pe nego
cz onkostwa konieczne b dzie przygotowanie naszego rolnictwa do nowych warunków
funkcjonowania w oparciu o zasady Wspólnej Polityki Rolnej. Jednym z g ównych zada
staje si poprawienie struktury obszarowej polskiego rolnictwa. Wa nym instrumentem
polityki rolnej w zakresie przemian agrarnych jest wdro enie od 1 stycznia 2002 r. ustaw z
dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. z 2001 Nr 52 poz. 539),
systemu wcze niejszych emerytur strukturalnych, opartego na unijnych przepisach
ustanawiaj cych program pomocy finansowej dla przechodz cych na wcze niejsz emerytur
w rolnictwie.
Na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników (tekst
jednolity Dz.U. z 1998 Nr 7 poz. 25) emerytura rolnicza mo e przys ugiwa rolnikowi
mi dzy innymi w wieku o 5 lat ni szym od emerytalnego, gdy podlega on co najmniej przez
120 kwarta ów (tj. 30 lat) ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz je li zaprzestanie on
prowadzenia dzia alno ci rolniczej (art. 19 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy). Uznaje si , e rolnik
zaprzesta prowadzenia dzia alno ci rolniczej, je li ani on, ani jego ma onek nie jest
cicielem (wspó
cicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego oraz nie prowadzi
dzia u specjalnego produkcji rolnej, chyba e grunty wchodz ce w sk ad jego gospodarstwa
rolnego wydzier awi na podstawie pisemnej umowy zawartej co najmniej na 10 lat i
zg oszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie nie b cej: a) ma onkiem emeryta lub
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rencisty; b) jego zst pnym lub pasierbem; c) osob pozostaj
z emerytem lub rencist we
wspólnym gospodarstwie domowym; d) ma onkiem osoby wymienionej w pkt. b) lub c).
Warunek zaprzestania prowadzenia dzia alno ci rolniczej spe niony jest równie wtedy, gdy
rolnik posiadane grunty zalesi lub trwale wy czy z produkcji rolniczej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 3 lutego1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych.
Chc c uzyska prawo do „wcze niejszej” emerytury rolnik nie musi wyzbywa si
ca ego gospodarstwa, mo e wy czy i pozostawi sobie grunty (w cznie z budynkami),
których czna powierzchnia nie powoduje opodatkowania podatkiem rolnym.
Ustawa o ubezpieczeniu spo ecznym rolników przewiduje jednocze nie obni enie
wymaganego sta u rolniczego ubezpieczenia emerytalno–rentowego do 50 kwarta ów w
sytuacji, gdy zaprzestanie prowadzenia dzia alno ci rolniczej spowodowane zosta o
wyw aszczeniem gruntów wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego, ich zbyciem na cel
uzasadniaj cy wyw aszczenie albo trwa ym wy czeniem z produkcji z przyczyn
niezale nych od rolnika.
wiadczenia przewidziane przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo ecznym rolników nie stanowi w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej systemu
wcze niejszych emerytur, przy czym ró nice wyst puj w kilku p aszczyznach (Ali ska
1999):
§ wed ug kryterium organizacyjno–prawnego, program wcze niejszych emerytur
przewidziany ustaw o ubezpieczeniu spo ecznym rolników jest jedynie uzupe nieniem
sytemu emerytalno–rentowego dla rolników i nie stanowi prawnie wyodr bnionego
systemu wcze niejszych emerytur, jest to raczej sposób na dochodzenie do pe ni praw
emerytalno–rentowych.
§ wed ug kryterium celu omawiany program ma g ównie za zadanie rozwi zywanie
problemów socjalnych, ewentualnie wymiany pokole , wsi, a nie oddzia ywanie na
zmiany strukturalne w rolnictwie, co stanowi podstaw systemu unijnego. Ustawa o
ubezpieczeniu spo ecznym rolników nie ustanawia adnych warunków dotycz cych
sposobu rozdysponowania gruntów przez przekazuj cego. Dla uzyskania prawa do
wcze niejszej emerytury istotny jest wy cznie sam fakt zmiany w asno ci czy posiadania
gruntów, nie ma znaczenia natomiast czy osoby, które gospodarstwo otrzyma y maj
zamiar i s w stanie to gospodarstwo rolne prowadzi .
§ wed ug kryterium finansowego ustawa o ubezpieczeniu spo ecznym rolników nie
ustanawia odr bnego systemu finansowania wcze niejszych emerytur.
Pierwsze wzmianki o koncepcji systemu wcze niejszych emerytur strukturalnych w
rolnictwie pojawi y si w przyj tej przez Rad Ministrów 21 kwietnia 1998 r.
redniookresowej strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Na tej podstawie minister
ciwy do spraw rolnictwa i rozwoju wsi opracowa 30 czerwca 1998 r. Wst pne za enia
programu wcze niejszych emerytur strukturalnych w rolnictwie, zawieraj ce szereg
propozycji dotycz cych przysz ego programu. Zasadniczym celem programu by o przede
wszystkim poprawienie struktury obszarowej gospodarstw w Polsce, celem wtórnym
natomiast –zabezpieczenie socjalne dla rolników – uczestników programu. Za ono, ze
efektem strukturalnym b dzie wzrost liczby gospodarstw powy ej 15 ha, osi gni ty dzi ki
zwalnianiu gruntów przez rolników obj tych programem na rzecz rolników m odych i
wykwalifikowanych.
Etap dyskusji nad kszta tem przysz ego programu wcze niejszych emerytur rolniczych
zosta zamkni ty 13 lipca 1999 r. przyj ciem dokumentu Spójna polityka strukturalna
rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Przedstawia on dzia ania rz du w odniesieniu do
aspektów strukturalnych rozwoju obszarów wiejskich na okres najbli szych kilku lat. Z jego
tre ci wynika o, e system wiadcze emerytalnych opracowany na podstawie rozwi za
stosowanych w Unii Europejskiej uzupe ni system wcze niejszych emerytur zawarty w
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ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników. Dlatego te w
opracowanym projekcie ustawy o wiadczeniach strukturalnych zaproponowano zmian
nazwy wiadczenia na renta, gdy w powszechnej wiadomo ci poj cie emerytura kojarzone
jest wy cznie ze wiadczeniem z ubezpieczenia spo ecznego.
1 stycznia 2002 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach
strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 Nr 52 poz. 539). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy
prawo do renty strukturalnej mo e naby rolnik w wieku 60-65 lat (m czyzna) lub 55-60 lat
(kobieta), który zaprzesta prowadzenia dzia alno ci rolniczej, podlega ubezpieczeniu
spo ecznemu rolników przez okres 120 kwarta ów oraz przez 10 lat bezpo rednio przed
zg oszeniem wniosku o rent strukturaln prowadzi nieprzerwanie dzia alno rolnicz , która
stanowi a jego jedyne lub g ówne ród o dochodów. Zaznaczy nale y, e wymagania
dotycz ce rolnika stosuje si odpowiednio do jego ma onka (art. 3 ust. 4)
Przekazaniu ulec mo e jedynie gospodarstwo o minimalnej powierzchni 3 hektarów,
które przez co najmniej ostatnich 5 lat przed zg oszeniem przez rolnika wniosku o przyznanie
wiadcze strukturalnych stanowi o jego w asno , w asno
jego ma onka lub
wspó asno obojga ma onków (art. 3 ust 3). To pierwsze zasadnicze novum w stosunku
do wst pnych za
programu wiadcze strukturalnych. Zak adano tam bowiem
minimaln wielko przekazywanego gospodarstwa na poziomie 5 hektarów.
Ustawa o rentach strukturalnych w rolnictwie okre la równie wymagania dotycz ce
formy przekazania oraz osoby przejmuj cej gospodarstwo rolne na mocy ustawy. Przekazanie
gospodarstwa mo e nast pi tytu em odp atnym lub darmym w drodze umowy na rzecz osoby
fizycznej, a tak e osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj cej osobowo ci
prawnej – je li dzia alno
rolnicza nale y do zakresu ich dzia ania. Umowa, poza
wymaganiami zawartymi w odr bnych przepisach, zawiera powinna o wiadczenia stron
wraz z zapewnieniem o przekazaniu gospodarstwa na powi kszenie jednego lub kilku ju
istniej cych gospodarstw rolnych oraz o tym, e powierzchnia powi kszonego w ten sposób
gospodarstwa nie jest mniejsza ni 15 hektarów, a tak e o wiadczenia stron co do spe nienia
warunków w stosunku do osoby przejmuj cej (art. 7 ust. 1). Przejmuj cym mo e by rolnik,
który nie ma ustalonego prawa do wiadcze emerytalno–rentowych z ubezpieczenia lub
zaopatrzenia spo ecznego oraz posiada kwalifikacje rolnicze – co oznacza, i uzyska
zasadnicze, rednie lub wy sze wykszta cenie rolnicze czy ekonomiczne o specjalno ci
przydatnej do prowadzenia dzia alno ci rolniczej lub prowadzi dzia alno rolnicz od co
najmniej 5 lat (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy).
Ustawa przewiduje jednocze nie mo liwo
przej cia gospodarstwa rolnego na
asno Skarbu Pa stwa w drodze decyzji Prezesa Agencji W asno ci Rolnej Skarbu
Pa stwa, na wniosek rolnika, który nie ma mo liwo ci przekazania ca ci lub cz ci
gospodarstwa rolnego na warunkach okre lonych w ustawie. Przej cie nast puje nieodp atnie
i dotyczy jedynie nieruchomo ci wchodz cych w sk ad gospodarstwa, wolnych od obci
z
wyj tkiem s ebno ci gruntowych.
Wysoko renty strukturalnej wynosi 150,0% emerytury podstawowej, a gdy do
wiadczenia tego uprawnieni s zarówno rolnik jak i jego ma onek – ka demu z nich
przys uguje ono w wysoko ci 150,0% emerytury podstawowej (art. 11 ust. 1 i 2). Rent t
wyp aca si do osi gni cia wieku emerytalnego lub do chwili nabycia praw do wiadcze
emerytalno–rentowych, nie d ej jednak e ni przez 5 lat (art. 14). Jest to druga podstawowa
ró nica mi dzy ustaw a wst pnymi za eniami ministra w ciwego do spraw rolnictwa i
rozwoju wsi, gdzie wysoko
wiadcze przewidywano na poziomie 200,0% emerytury
podstawowej w przypadku jednego uprawnionego spo ród ma onków, albo 300,0%
emerytury podstawowej, gdy do wiadczenia uprawnieni s oboje ma onkowie.
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W sytuacji, kiedy uprawniony do renty czy jego ma onek podejmie prowadzenia
dzia alno ci rolniczej jako w ciciel (wspó
ciciel) lub posiadacz gospodarstwa rolnego,
prawo do renty strukturalnej ustaje i nie ulega przywróceniu (art. 15).
Podsumowanie
Do wiadczenia pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej wykazuj na trudno ci w
wdra aniu programu wcze niejszych emerytur w rolnictwie. Ze wzgl du na znaczne
odr bno ci, ka dy kraj musia wypracowa pewne indywidualne rozwi zania, zgodne
jednak e z rozporz dzeniem EWG nr 2070/92. Przyk adowo we Francji wprowadzenie
programu przynios o pozytywne rezultaty, gdy ponad 51,0% uwolnionej powierzchni obj li
rolnicy m odzi (uprawnieni do DJA), a oko o 21,0% gruntów przeznaczono na powi kszenie
gospodarstw ju dzia aj cych. Program zach ci francuskich rolników g ównie do
przekazywania ziemi w ramach rodziny (75,0%). W Irlandii natomiast rednia powierzchnia
gospodarstwa wzros a do poziomu 20 hektarów, a redni wiek rolników obni si do 50 lat.
Rocznie przekazuje si tu oko o 5500 gospodarstw. Jednak e hiszpa ski program
wcze niejszych emerytur strukturalnych nie spotka si z tak przychylnym przyj ciem, gdy
liczba przekazuj cych swe gospodarstwa rolników nie przekroczy a 1000 osób rocznie.
Stosunek rolników do zaoferowanego wiadcze ró ni si zatem znacznie w poszczególnych
pa stwach. Wynika o to przede wszystkim z wysoko ci emerytur strukturalnych, cho nie bez
znaczenia pozostawa y równie mo liwe sposoby zaprzestania dzia alno ci rolniczej, czy
przywi zanie do zawodu i zwi zanego z nim sposobu ycia.
Polska dopiero wdra a nasz program rent strukturalnych. Praktyka kolejnych lat
poka e, jaki b dzie stosunek polskich rolników do jego za
. Niew tpliwie jednak
potrzebne s nam zmiany struktury obszarowej w rolnictwie, szczególnie w zwi zku z
rych ym przyst pieniem do Unii Europejskiej. Ze wzgl du na proponowan wysoko
wiadcze , jest to niew tpliwie atrakcyjna oferta, szczególnie, e obecnie wielu rolników
utrzymuje si i tak z nieoficjalnej dzia alno ci pozarolniczej, cho oficjalnie to niby
dzia alno rolnicza stanowi ich g ówne ród o utrzymania. Powi kszanie area ów albo
specjalizacja produkcji gospodarstw rolnych stanowi konieczny warunek dla ich dalszego
istnienia, przy olbrzymiej konkurencji oraz presji ze strony rolnictwa Unii Europejskiej,
niezale nie od naszego wst pienia lub nie wst pienia do wspólnoty. Pami ta jednak trzeba,
finansowanie wiadcze strukturalnych jest niestety kosztowne, co przy sta ym niedostatku
rodków bud etowych mo e przeszkadza w realizacji programu. Nie sposób równie
pomin tendencji do zmniejszania wysoko ci dofinansowania z FEOGA.
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CONCEPTIONS OF FARMER’S EARLY RETIREMENTS IN EU
COUNTRIES AND IN POLAND AS THE INSTRUMENT OF THE
AGRARIAN STRUCTURE IMPROVEMENT AND
ACCELERATIONS OF THE EXCHANGE OF GENERATIONS
Abstract:
In context of the Poland accession must follow a process of the agriculture adjustment
and of the agrarian legislation to the principles of the community rural policy. The one from
standards of the acceptance to EU is the improvement of agriculture space structure according
to the Council Directive No. 159 of 19 April 1972 in re of the improvement of area structure
and the Council Regulation No. 797 of 12 March 1985 in re of the improvement of agrarian
structure efficiency. The important instrument of the rural policy in a sphere of the agrarian
transformations is initialing from 1 January 2002, with the Act of 26 April 2001 about
structural pensions in the agriculture, the system of structural early retirements, which is
leaning on the Council Regulation No. 2079 of 30 June 1992 (at present displaced by the
Council Regulation No. 1257/99) with enactive the program of the financial assistance for
trippant on the early retirement in agriculture.
Keywords: the agrarian pension, the structural pension, the Common Rural Policy, the early
retirement in agriculture
Bo ena Ta ska-Hus, Marcin Orlewski, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Wydzia
Rolniczy AR, ul. C.K. Norwida 25, 50-375 Wroc aw
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FUNKCJE RENT STRUKTURALNYCH W PROCESIE INTEGRACJI POLSKIEGO
ROLNICTWA Z UNI EUROPEJSK

El bieta Tomkiewicz

Streszczenie. Obowi zuj ca od niedawna ustawa z 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych by a wzorowana
na przepisach rozporz dzenia Rady WE nr 1257/99 dotycz cego wspierania rozwoju obszarów wiejskich z
Europejskiego Funduszu Gwarancji i Ukierunkowania Rolnictwa. Jednak e mimo daleko id cych zbie no ci
obu tych regulacji, polska ustawa nie do ko ca si pokrywa z rozwi zaniami prawa wspólnotowego. St d te
zasadniczym celem niniejszego artyku u jest przedstawienie podstawowych rozwi za ustawowych i ich
konfrontacja z przepisami przytoczonego rozporz dzenia wraz ze wskazaniem przyczyn istniej cych w tym
zakresie rozbie no ci. W artykule szczegó owo przedstawione zosta y wymagane warunki nabywania prawa do
renty strukturalnej stawiane rolnikowi przekazuj cemu gospodarstwo rolne, jak równie warunki wymagane od
przejmuj cego to gospodarstwo. Na wietlone tak e zosta y zasady finansowania tych wiadcze obowi zuj ce w
polskim systemie prawnym i w ustawodawstwie wspólnotowym. Przeprowadzona analiza porównawcza obu
regulacji prawnych pozwoli a na sformu owanie generalnego wniosku, i rozwi zania naszej ustawy s w wielu
kwestiach znacznie bardziej rygorystyczne ni przepisy prawa wspólnotowego. Wynika to z tego, i w intencji
polskiego ustawodawcy system rent strukturalnych s
ma przede wszystkim stymulowaniu po danych
przemian strukturalnych w rolnictwie.

ZASADNICZE CELE RENT STRUKTURALNYCH W POLSKIEM PRAWIE
Renty strukturalne s now instytucj w systemie polskiego ustawodawstwa rolnego,
polegaj

na stworzeniu atrakcyjnych zach t finansowych dla rolników w wieku

przedemerytalnym do definitywnego zaprzestania dzia alno ci rolniczej. Zgodnie z intencj
polskiego ustawodawcy zasadniczym ratio legis tej instytucji prawnej jest poprawa struktury
obszarowej gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby gospodarstw
rolnych, a tak e zapewnienie rolnikom wycofuj cym si z dzia alno ci rolniczej róde
dochodów w okresie przedemerytalnym1. Ustawodawca polski po czy zatem w tej regulacji
cele strukturalne polegaj ce na stymulowaniu po danych przemian strukturalnych i
demograficznych w polskim rolnictwie z nie mniej wa nymi celami socjalnymi. Dodatkow
przes ank

przemawiaj

za ustanowieniem takiej regulacji prawnej `by o stosunkowo

niewielkie oddzia ywanie systemu wcze niejszych emerytur rolniczych na przemiany
strukturalne w rolnictwie. Przyj ta bowiem w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o
ubezpieczeniu spo ecznym rolników2 konstrukcja wcze niejszych emerytur z wielu przyczyn
nie stanowi dostatecznie atrakcyjnej zach ty do obszarowego powi kszania gospodarstw

1

Zob. Renty strukturalne w Polsce – stan obecny. Materia y na seminarium pt: „System rent strukturalnych w
rolnictwie. Uwarunkowania. Wdra anie. Oddzia ywanie”, które zosta o zorganizowane przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w dniach 28-29 maja 2002 r.
2
Dz. U. z 1998 r. nr 7 poz. 25 z pó n. zmianami

rolnych, co w pe ni potwierdzaj

badania przeprowadzone przez Instytut Ekonomiki

Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej3.
Uj cie rent strukturalnych jako jednego z instrumentów s

cych poprawie struktury

obszarowej polskiego rolnictwa w d ugookresowej perspektywie czasowej wynika z realizacji
zobowi za okre lonych w strategicznych dokumentach rz dowych, w tym m.in. Narodowym
Programie dla Cz onkostwa w Unii Europejskiej, „Pakcie dla rolnictwa i obszarów
wiejskich”, „ redniookresowej Strategii Rozwoju Rolnictwa i obszarów wiejskich”, a tak e w
przyj tym przez Rad Ministrów w dniu 13 lipca 1999 r. dokumencie: „Spójna Polityka
Strukturalna Obszarów Wiejskich i Rolnictwa do 2006 r.”. Uj cie rent strukturalnych w
ramach szeroko rozumianej polityki strukturalnej jest tak e zbie ne z tre ci polskiego
stanowiska negocjacyjnego w obszarze polityki strukturalnej w rolnictwie.

EWOLUCJA FUNKCJI WCZE NIEJSZYCH EMERYTUR W

WIETLE PRAWA

WSPÓLNOTOWEGO
Obowi zuj ca w polskim systemie prawnym ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o
rentach strukturalnych w rolnictwie4 wyra nie wzorowana jest na przepisach rozporz dzenia
Rady WE z dnia 17 maja 1999 r. nr 1257/99 dotycz cego wspierania rozwoju obszarów
wiejskich z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Ukierunkowania Rolnictwa5. Jednak e
mimo daleko id cych zbie no ci obu tych regulacji, przyj ta w okresie przedakcesyjnym
polska ustawa w kwestiach szczegó owych nie do ko ca si pokrywa z rozwi zaniami prawa
wspólnotowego, chocia naturalnie nie mo e by sprzeczna z acquis commmunautaire. St d
te zasadniczym celem niniejszego artyku u jest przedstawienie podstawowych rozwi za
nowej ustawy o rentach strukturalnych i ich konfrontacja z przepisami przytoczonego ju
rozporz dzenia Rady nr 1257/99 wraz ze wskazaniem istniej cych mi dzy nimi ró nic. Jest to
tym bardziej uzasadnione, e z chwil uzyskania cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej,
obowi zuj ce w tym zakresie przepisy prawa wspólnotowego stan si cz ci polskiego
porz dku prawnego, o ile do tego czasu nie zostan

uchylone lub znowelizowane

Mechanizmy stymulowania rolników do wcze niejszego przechodzenia na emerytur zosta y
ustanowione na szczeblu wspólnotowym ju na pocz tku lat 70-tych. Przed przyst pieniem
do szczegó owego omówienia polskiej regulacji rent strukturalnych w rolnictwie konieczne

3

Szerzej zob. w tym zakresie W. Koczur: Renty strukturalne w rolnictwie, „Przegl d Ubezpiecze Spo ecznych
i Zdrowotnych” 2002 nr 2.
4
Dz. U. Nr 52, poz. 539
5
OJ 1999 L 160/80

wydaje si przedstawienie ewolucji przepisów prawa wspólnotowego w tym zakresie6. Na
przestrzeni bowiem ponad 30 lat funkcjonowania instytucji wcze niejszych emerytur /early
retirement/7 dostrzec mo na wyra

zmian priorytetowych jej celów, które zmienia y si

wraz z reformami wspólnej polityki rolnej.
Pierwszym aktem prawa wspólnotowego w tym zakresie by a dyrektywa Rady WE z
dnia 17 kwietnia 1972 r. nr 160/72 w sprawie zach cania rolników do zaprzestania
dzia alno ci zawodowej w rolnictwie i przeznaczania gruntów na cele poprawy struktury
agrarnej8, wyra nie ukierunkowana na przyspieszenie procesu zmian generacji w rolnictwie i
na stymulowanie po danych przemian strukturalnych w rolnictwie, generalnie zmierzaj cych
w kierunku modernizowania struktury agrarnej gospodarstw rolnych. Takie ratio legis tej
dyrektywy wyra nie odpowiada o przyj tej w latach 60-tych i nast pnie „twórczo” rozwijanej
koncepcji intensywnego rozwoju wspólnotowego rolnictwa, uwzgl dniaj cej przede
wszystkim jego cele produkcyjne.
W kolejnej regulacji prawa wspólnotowego tj. rozporz dzeniu Rady WE z dnia 25
kwietnia 1988 r. nr 1096/889 obok tradycyjnych ju niejako strukturalnych i demograficznych
celów le cych u podstaw wcze niejszych emerytur, uwzgl dniono tak e nowe cele, ci le
zwi zane z ograniczaniem produkcji rolnej. W tym bowiem okresie w rolnictwie
wspólnotowym problem nadwy ek produkcyjnych wy oni si z ca

ostro ci , co wymaga o

zmiany dotychczasowej „proprodukcyjnej” strategii wspólnej polityki rolnej w kierunku
ograniczania nadprodukcji rolnej10. Te nowe, wówczas zaledwie zarysowane, cele znalaz y
prawny wyraz m.in. w przepisach rozporz dzenia Rady WE nr 1096/88 zobowi zuj cych
nabywc

gruntów

do

niepodwy szania

produkcji

rolnej

w

zakresie

produktów

11

nadwy kowych .
Narastaj cy w rolnictwie WE problem strukturalnych nadwy ek produkcyjnych
spowodowa , e w kolejnym rozporz dzeniu Rady WE z dnia 30 czerwca 1992 r. nr 2079/92
6

Szczegó ow analiz prawnych instrumentów przyspieszaj cych zaprzestawanie przez rolników dzia alno ci
zawodowej przeprowadza A. Lichorowicz w monografii: Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie
Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996, Zakamycze, s. 135-151.
7
W prawie wspólnotowym analizowana tutaj instytucja okre lana jest mianem wcze niejszych emerytur dla
rolników. Poniewa nie jest ona finansowana z funduszy ubezpiecze spo ecznych, tak jak ma to miejsce w
przypadku tradycyjnych emerytur, polski ustawodawca nie chc c wprowadza zam tu terminologicznego, u
okre lenia renty strukturalne. Jest to, jak si wydaje, tak e podyktowane faktem, e w polskim ustawodawstwie
od lat ju obowi zuj rozwi zania przewiduj ce wcze niejsze emerytury dla rolników /art. 19 ust. 2 ustawy o
ubezpieczeniu spo ecznym rolników/, które nie maj naturalnie nic wspólnego z analizowan instytucj prawa
wspólnotowego
8
OJ 1972 L 96/9.
9
OJ 1988 L 110/28.
10
Szerzej w tym zakresie zob. E. Tomkiewicz: Limitowanie produkcji rolnej w ustawodawstwie rolnym
Wspólnoty Europejskiej, Scholar, Warszawa 2000.
11
Wskazuje na to A. Lichorowicz w monografii: Problematyka struktur agrarnych.., op.., cit.., s. 143.

dotycz cym systemu wcze niejszych emerytur12, instytucja ta ci le zosta a sprz gni ta z
reformami wspólnej polityki rolnej Mc Sharry’ego, których istota polega a na ograniczeniu
produkcji rolnej i ustanowieniu dop at bezpo rednich o charakterze rekompensacyjnym
maj cym wyrówna

producentom rolnym straty w

wcze niejszych emerytur zosta a uj ta jako
zalesiania gruntów oraz tzw.

ich dochodach13.

Instytucja

rodek towarzysz cy reformom CAP obok

rodków agro rodowiskowych14. W nowej regulacji

wcze niejszych emerytur ustawodawca wspólnotowy wyra nie wyeksponowa jej cele
socjalne zwi zane z zapewnieniem dochodów rolników i pracowników rolnych oraz cele
zwi zane z ograniczaniem nadprodukcji rolnej w cis ym powi zaniu z ochron
naturalnego i krajobrazu wiejskiego. Wzmocnienie aspektów

rodowiska

rodowiskowych dostrzec

mo na m.in. w tre ci przepisu art. 6 ust. 4 tego rozporz dzenia, w którym mowa jest o
obowi zku prowadzenia dzia alno ci rolniczej na przej tych gruntach rolnych zgodnie z
wymogami ochrony rodowiska.
Wyra

zmian

funkcji le cych u podstaw instytucji wcze niejszych emerytur

dostrzec mo na na tle obecnie obowi zuj cego rozporz dzenia Rady WE z 17 maja 1999 r. nr
1257/99. W ramach zreformowanej, kompleksowej polityki rozwoju obszarów wiejskich na
lata 2000-2006 wcze niejsze emerytury zosta y uj te jako rodki wspomagania rozwoju
obszarów wiejskich obok takich instrumentów jak m.in.: zalesianie gruntów, pomoc z tytu u
inwestycji w rolnictwie, pomoc dla m odych rolników, dla gospodarstw po

onych w

regionach o trudnych warunkach gospodarowania, programy agro rodowiskowe. Punkt
ci ko ci tej regulacji prawnej przesun si wyra nie w kierunku realizacji celów socjalnych,
zwi zanych z zapewnieniem dodatkowych dochodów rolnikom zaprzestaj cym dzia alno ci
zawodowej. Obok tego zasadniczego celu tej regulacji w preambule rozporz dzenia
ustawodawca wymieni

tak e przyspieszenie procesu zmiany generacji w rolnictwie,

wspieranie procesu przemian strukturalnych w rolnictwie, popraw rentowno ci gospodarstw,
a tak e przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze, zgodnie z za

eniami rozwoju obszarów

wiejskich.
Wspólnotowa konstrukcja prawna wcze niejszych emerytur ab initio oparta zosta a na
kilku podstawowych warunkach, od spe nienia, których zale y uzyskanie przedemerytalnych
wiadcze
12

dla rolników. Na przestrzeni wielu lat warunki te nie uleg y zasadniczym

OJ 1992 L 215/91 z pó n. zmianami.
Zob. E. Tomkiewicz: Limitowanie produkcji w ustawodawstwie rolnym .., op., cit.., s. 41.
14
Szerzej zob. L. Costato: Norme ambientali d’accompagnamento alla riforma della PAC e regolamento sul
prepensionamento in agricultura „Dirritto e giurisprudenza agraria” 1992 z. 7-8, s 589; W. V. Dona: Gli
interventi sulle strutture agrario, /w:/ L. Costato, E. Casadei, G. Sgarbanti: „Diritto agrario e forestale italiano e
comunitario, CEDAM 1996, s. 410.
13

zmianom, cho naturalnie by y systematycznie nowelizowane i konkretyzowane. Warunki te
stawiane s zarówno rolnikowi przekazuj cemu gospodarstwo rolne, jak równie rolnikowi
przejmuj cemu te gospodarstwo. Nale

do nich: wymagany wiek rolnika, warunek

prowadzenia gospodarstwa przez okre lony normatywnie czas, wymóg definitywnego
zaprzestania dzia alno ci rolniczej. Cech

charakterystyczn

kolejnych regulacji prawa

wspólnotowego dotycz cych systemu wcze niejszych emerytur by o to, e ustawodawca
wspólnotowy okre li jedynie ich generalne ramy, pozostawiaj c pa stwom cz onkowskim
stosunkowo szeroki margines swobody w okre laniu krajowych regulacji prawnych. W
normatywnie zakre lonych ramach pa stwa cz onkowskie mog y dodatkowo skonkretyzowa
warunki uzyskania wiadcze przez rolników, okre li ró norodne formy pomocy finansowej,
jak równie

zró nicowa

ich zakres, stosownie do w asnych potrzeb i mo liwo ci

finansowych. Po drugie, od pocz tku funkcjonowania systemu wcze niejszych emerytur w
prawie wspólnotowym ustawodawca szeroko ujmowa kr g jego adresatów, obejmuj c jego
zakresem nie tylko rolników, ale tak e pracowników rolnych zatrudnionych przy pracach
zwi zanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Normatywne warunki nabywania prawa do renty strukturalnej i ich konfrontacja z
przepisami rozporz dzenia rady we nr 1257/99
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. okre la zarówno warunki nabywania prawa do renty
strukturalnej stawiane rolnikowi przekazuj cemu gospodarstwo rolne, jak równie warunki
wymagane od rolnika przejmuj cego to gospodarstwo. Podstawowym warunkiem prawnym
wymaganym dla otrzymania renty strukturalnej jest osi gni cie normatywnie okre lonej
dolnej granicy wieku. W wietle przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy prawo do renty
przys uguje rolnikom w przedziale wieku od 55 do 60 lat w przypadku kobiet, a w
odniesieniu do m czyzn w wieku od 60 do 65 lat. Jak wi c z tego wynika ustawodawca
zró nicowa wymagany wiek dla kobiet i dla m czyzn, co jest ewidentn konsekwencj
obowi zuj cych w naszym kraju zasad ubezpieczenia spo ecznego rolników. Tymczasem w
rozporz dzeniu Rady WE nr 1257/99 ustalona jest wspólna dolna granica wieku dla
wszystkich rolników, bez wzgl du na p

. W

wietle przepisu art. 11 ust. 1 tego

rozporz dzenia prawo do wcze niejszej emerytury nabywaj rolnicy, którzy uko czyli co
najmniej 55 lat, ale jeszcze nie osi gn li wieku emerytalnego w momencie przekazywania
gospodarstwa, stosownie do przepisów prawa krajowego15.
15

Porównawczo mo na wskaza , e w pierwszej regulacji wspólnotowej tj. w dyrektywie Rady nr 160/72
wiadczenia finansowe z tytu u zaprzestania dzia alno ci rolniczej przewidziane by y dla rolników w przedziale

Kolejnym w

wietle polskiej ustawy warunkiem uzyskania prawa do renty

strukturalnej jest podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wymagany do
uzyskania emerytury rolniczej z chwil uko czenia 55 lat w przypadku kobiety, albo 60 lat w
przypadku m czyzny. Zgodnie z tre ci przepisu art. 19 ust. 2 cytowanej ju ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników okres ten wynosi 120 kwarta ów.
Warto w tym miejscu zauwa

, e je li obydwoje ma onkowie spe niaj wszystkie prawem

wymagane kryteria, renta strukturalna przys uguje ka demu z nich /art. 5 ust. 2 ustawy/.
Podobnie jak w przepisach prawa wspólnotowego polski ustawodawca wymaga tak e
dziesi cioletniego

sta u

nieprzerwanego

prowadzenia

dzia alno ci

rolniczej

przekazaniem gospodarstwa rolnego, która by a jedynym lub g ównym

przed

ród em jego

utrzymania. Warunek ten zosta nieco z agodzony w przepisie art. 3 ust. 3 ustawy, zgodnie z
którym uznaje si , e dzia alno

ta by a jedynym lub g ównym ród em utrzymania je li w

tym okresie rolnik co najmniej przez 5 lat podlega ubezpieczeniu spo ecznemu rolników, z
czego co najmniej 2 lata bezpo rednio przez zg oszeniem wniosku o rent strukturaln .
Sformu owany w naszej ustawie wymóg 10-letniego sta u pracy w rolnictwie jest zbie ny z
przepisami prawa wspólnotowego, z t wszak e ró nic , e pod rz dami rozporz dzeniu Rady
WE nr 1257/99 brak jest analogicznego jak w polskiej ustawie warunku, by praca w
rolnictwie stanowi a g ówne ród o utrzymania rolnika16.
Kolejnym condictio iuris uzyskania prawa do renty strukturalnej jest definitywne
zaprzestanie prowadzenia dzia alno ci rolniczej przez wyzbycie si w asno ci gospodarstwa
rolnego /art. 3 ust. 1 ustawy/17, co stanowi odpowiednik przepisu art. 11 ust. 1 rozporz dzenia
Rady nr 1257/99. Jednak e na tym tle rysuje uwidacznia si wyra nie ró nica mi dzy
polskimi rozwi zaniami i przepisami prawa wspólnotowego. W rozumieniu polskiej ustawy
zaprzestanie dzia alno ci rolniczej polega wy cznie na przeniesieniu w asno ci gospodarstwa
rolnego w formie umowy sprzeda y, darowizny, do ywocia. Tymczasem ustawodawca
wspólnotowy nadaje poj ciu zaprzestania towarowej dzia alno ci rolniczej znacznie szersz
tre , obejmuj c jego zakresem nie tylko przeniesienie w asno ci gospodarstwa rolnego, ale
tak e przekazanie gruntów w posiadanie zale ne. Oznacza to zatem,

e ustawodawca

wieku od 55 do 65, dla których praca w rolnictwie stanowi a g ówne ród o utrzymania w rozumieniu art. 3
dyrektywy. W kolejnych regulacjach ustawodawca wspólnotowy ustali doln granic wieku na poziomie 55 lat,
rezygnuj c natomiast z okre lenia wieku emerytalnego, co nale y do kompetencji pa stw cz onkowskich.
16
W tym miejscu warto zauwa , wymóg taki sformu owany by w poprzednio obowi zuj cych regulacjach .W
rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady nr 160/72 praca w rolnictwie stanowi a g ówne ród o utrzymania, je li rolnik
osi ga co najmniej 50 % dochodów z dzia alno ci rolniczej, po wi caj c w okresie 5 lat przed z eniem
wniosku o wiadczenie finansowe co najmniej 50 % cznego czasu pracy.
17
Zob. P. Czechowski: Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i ywno ciowego do prawa Unii
Europejskiej, Twigger, Warszawa 2001, s. 147.

wspólnotowy przewiduje mo liwo

obj cia pomoc

finansow z tytu u wcze niejszych

emerytur tak e wydzier awiaj cego gospodarstwo rolne, co w my l polskich przepisów,
opartych wy cznie na konstrukcji przeniesienia w asno ci gospodarstwa nie jest
dopuszczalne.
W wietle polskich rozwi za przekazuj cy gospodarstwo rolne mo e pozostawi na
asne potrzeby dzia

gruntu o powierzchni nie podlegaj cej opodatkowaniu podatkiem

rolnym tj. o powierzchni do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego18. Takie rozwi zanie jest
co do zasady zbie ne z przepisem art. 11 ust. 1 rozporz dzenia Rady WE nr 1257/99
gwarantuj cym rolnikom wspólnotowym mo liwo

wykorzystania dzia ki gruntów na cele

niekomercyjne, z zachowaniem budynku mieszkalnego. Je li przy tym rolnik przekazuj cy
kontynuuje dzia alno

rolnicz na potrzeby w asne, dzia alno

ta nie podlega pomocy w

ramach wspólnej polityki rolnej, o czym stanowi rozporz dzenie Komisji WE z dnia 23 lipca
1999 r. nr 1750/1999 ustalaj ce szczegó owe zasady stosowania rozporz dzenia Rady WE nr
1257/9919.
Polski ustawodawca uzale nia przy tym uzyskanie prawa do renty strukturalnej od
przekazania gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej ni 3 ha20, je li tylko stanowi o ono
asno

rolnika lub jego ma onka przez okres co najmniej ostatnich 5 lat /art. 3 ust. 1 pkt 5

w zwi zku z art. 3 ust.3 ustawy/21. Wydaje si , e przyj te rozwi zanie, okre laj ce minimum
obszarowe

przekazywanego

gospodarstwa

rolnego,

jest

w

warunkach

polskiego,

rozdrobnionego rolnictwa zbyt rygorystyczne, co w znacznym stopniu mo e zaw zi list
adresatów ustawy22.Natomiast rolnicy maj cy mniejsze gospodarstwa obszarowe b

mogli

skorzysta z wcze niejszej emerytury na dotychczasowych zasadach okre lonych przepisach
ustawy z 1990 r. o ubezpieczeniu spo ecznym rolników.
Przekazanie w asno ci gruntów rolnych wchodz cych w sk ad gospodarstwa w trybie
ustawy o rentach strukturalnych mo e nast pi

na powi kszenie jednego lub kilku

gospodarstw rolnych /art. 6 ust. 1 ustawy/. Kieruj c si

potrzeb

poprawy struktury

obszarowej rolnictwa, ustawodawca wymaga, by obszar powi kszonego gospodarstwa liczy
nie mniej ni 15 ha /art. 6 ust. 2 ustawy/. Wydaje si , e równie tak ustalone kryterium
18

Przepis art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym , Dz. U. z 1993 nr 94, poz. 431 z
pó n. zmianami.
19
OJ 1999 L 214/31.
20
W tym miejscu nale y zauwa , e w projekcie ustawy przewidywano nawet wy sze kryterium obszarowe
przekazywanego gospodarstwa rolnego, ustalone na poziomie 5 ha.
21
Szerzej zob. W. Koczur: Renty strukturalne w rolnictwie, op.., cit.., s. 19.
22
Zwraca na to uwag R. Przygrodzka: Ewolucja funkcji systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników w
Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, Warszawa-Pozna Bia ystok 2001, tom 3, z. 1, s. 218.

obszarowe powi kszanego gospodarstwa jest zbyt rygorystyczne i w warunkach polskiego
rolnictwa stanowi

b dzie prawdziwie trudn

barier

w realizacji za

onych celów

strukturalnych, g ównie ze wzgl dów ekonomicznych. Wysoka cena ziemi w niektórych
regionach stanowi

b dzie dla rolników powa na barier

gospodarstw rolnych. Zdawa sobie z tego spraw

w powi kszaniu obszaru

ustawodawca, upowa niaj c Rad

Ministrów /w art. 6 ust. 3/ do obni enia w drodze rozporz dzenia tej granicy w
poszczególnych województwach lub powiatach, z uwzgl dnieniem redniej powierzchni
gospodarstw rolnych na tych terenach, ale jak dot d nie skorzystano z tej delegacji.
Je li rolnik nie ma mo liwo ci przekazania gospodarstwa rolnego /w ca

ci lub

cz ci/, nieruchomo ci wchodz ce w jego sk ad mog zosta nieodp atnie przej te do Zasobu
asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa na podstawie decyzji Prezesa Agencji W asno ci Rolnej
Skarbu Pa stwa w stanie wolnym od obci

, z wyj tkiem s

ebno ci gruntowych /art. 9

ustawy/.
Wzoruj c si na ustawodawcy europejskim, polski prawodawca uzale ni uzyskanie
prawa do renty strukturalnej od spe nienia okre lonych normatywnie warunków przez
przejmuj cego gospodarstwo rolne. W wietle przepisu art. 8 ust. 1 ustawy gospodarstwo
mo e przej

rolnik legitymuj cy si posiadaniem kwalifikacji rolniczych23 i jednocze nie nie

maj cy ustalonego prawa do renty lub emerytury. S to zatem warunki zasadniczo zbie ne z
przepisem art. 11 ust. 3 rozporz dzenia Rady WE nr 1257/99, stanowi cym, e przejmuj cy
gospodarstwo rolne powinien posiada

odpowiednie kwalifikacje i zobowi za

si

jednocze nie do prowadzenia dzia alno ci rolniczej przez co najmniej 5 lat. Dodatkowo
jeszcze, czego nie ma w polskiej ustawie, w przepisach rozporz dzenia na
obowi zek

poprawienia

rentowno ci

przejmowanego

gospodarstwa

ono na rolnika
rolnego,

z

uwzgl dnieniem powierzchni gospodarstwa rolnego, regionu, rodzaju prowadzonej produkcji
rolnej /art. 11 ust. 2 rozporz dzenia/.
Odmiennie ni

w przepisach prawa wspólnotowego w ustawie o rentach

strukturalnych nie ma mo liwo ci przekazania gruntów rolnych na cele nierolnicze. W wietle
bowiem przyj tych rozwi za

umowa o przekazaniu gospodarstwa mo e by zawarta z

rolnikiem lub te z osob prawn
prawnej, o ile tylko dzia alno

lub jednostk

organizacyjn

nie maj

osobowo ci

rolnicza pozostaje w zakresie jej dzia ania. Tymczasem w

wietle przepisu art. 11 ust. 4 rozporz dzenia Rady WE nr 1257/99 przejmuj cym

23

W wietle przepisu art. 8 ust.2 ustawy pod poj ciem kwalifikacji rolniczych rozumie nale y zarówno
kwalifikacje teoretyczne /wykszta cenie/, jak i praktyczne tj. prowadzenie dzia alno ci rolniczej od co najmniej 5
lat.

gospodarstwo rolne /w ca

ci lub cz ci/ mo e by tak e inna ni rolnik osoba fizyczna lub

prawna, pod warunkiem, e przej te grunty b

u ytkowane na cele nierolnicze, w tym m.in.

zostan zalesione, przeznaczone na tworzenie rezerwatów ekologicznych w sposób zgodny z
wymogami ochrony rodowiska i krajobrazu wiejskiego.
Brak analogicznego rozwi zania wydaje si sporym mankamentem ustawowym, raz
jeszcze wskazuj c na to, e nadrz dnym celem polskiej regulacji prawnej jest poprawa
struktury obszarowej polskiego rolnictwa, podczas gdy w prawie europejskim cel ten ma
obecnie drugorz dne znaczenie, ust puj c wyra nie celom socjalnym i celom zwi zanym z
ochron

rodowiska naturalnego i walorów krajobrazowych.. Co wi cej, w polskiej regulacji

prawnej nie mówi si o rolniczym wykorzystaniu przekazywanych gruntów rolnych zgodnie z
wymaganiami ochrony rodowiska i krajobrazu wiejskiego, podczas, gdy ustawodawca
wspólnotowy równie i te wzgl dy ma na uwadze.
Odmiennie ni w rozporz dzeniu Rady WE nr 1257/99 w ustawie z dnia 26 kwietnia
2001 r. nie przewidziano mo liwo ci uzyskania prawa do renty strukturalnej dla osób
pracuj cych w przekazywanym gospodarstwie rolnym. Takie zaw enie podmiotowego
zakresu ustawy podyktowane by o wzgl dami finansowymi, wyra nie wskazuj c na
dominacj strukturalnych za

ustawy nad jej celami socjalnymi. Tymczasem w wietle

przepisów analizowanego rozporz dzenia Rady nr 1257/99 pracownicy rolni s uprawnieni
do uzyskania wcze niejszej emerytury, je li zaprzestali ca kowicie dzia alno ci rolniczej,
maj nie mniej ni 55 lat, byli zatrudnieni przez co najmniej 5 lat w rolnictwie w wymiarze co
najmniej po owy swego czasu pracy i jednocze nie przepracowali w przekazywanym
gospodarstwie rolnym co najmniej dwa lata w pe nym wymiarze czasu w okresie ostatnich 4
lat poprzedzaj cych przej cie na wcze niejsz emerytur osoby przekazuj cej gospodarstwo
/art. 11 ust. 3 rozporz dzenia/.

Zasady finansowania rent strukturalnych w polskim i wspólnotowym ustawodawstwie
rolnym
W wietle polskich rozwi za

renta strukturalna przybiera posta

miesi cznego

wiadczenia, wyp acanego w wysoko ci równej pó tora krotno ci najni szej emerytury
okre lonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spo ecznych /art.
11 ust. 1/. Renta strukturalna wyp acana by aby do osi gni cia wieku emerytalnego lub do
czasu nabycia prawa do renty lub emerytury, ale nie d

ej ni 5 lat. Dla porównania mo na

wskaza ,

szy okres wyp acania

e ustawodawca wspólnotowy ustali

d

wiadcze

emerytalnych, ustalaj c go poziomie maksymalnie 15 lat dla przekazuj cego gospodarstwo

rolne i 10 lat dla pracownika rolnego /art. 12 ust. 2 rozporz dzenia Rady nr 1257/99/24.
wiadczenia te s przewidziane dla osób, które przekaza y gospodarstwo do uko czenia przez
nie 75 roku i robotnikom rolnym nie d

ej ni do osi gni cia wieku emerytalnego25.

W Polsce w okresie przedakcesyjnym renty strukturalne b

wiadczeniem

finansowanym z bud etu pa stwa, a rodki na ten cel okre lone s corocznie w ustawie
bud etowej /art. 21 ustawy/. Po przyst pieniu do UE wiadczenia te b

wspó finansowane

ze rodków Sekcji Gwarancji FEOGA na zasadach okre lonych obecnie w rozporz dzeniu
Rady nr 1257/99, pod warunkiem, e do tego czasu nie ulegn one adnym zmianom. Wed ug
obowi zuj cych zasad udzia finansowy WE si ga a 75 % ponoszonych z tego tytu u
wydatków. W perspektywie cz onkostwa Polski w europejskich strukturach gospodarczych
celowe wi c by oby przedstawienie obowi zuj cych zasad finansowania wcze niejszych
emerytur w prawie wspólnotowym. W rozporz dzeniu Rady WE nr 1257/99 okre lone
zosta y maksymalne pu apy wiadcze z tytu u wcze niejszych emerytur, zró nicowane dla
rolników i pracowników rolnych. Jak stanowi za cznik do tego rozporz dzenia wysoko
rocznego wiadczenia dla rolników zosta a okre lona na poziomie do 15 000 EURO z
mo liwo ci dwukrotnego jej zwi kszenia do 30 000 EURO w okre lonych przypadkach.
Natomiast suma

wiadcze

w ca ym okresie ich pobierania przez rolnika nie mo e

przekroczy 150 000 EURO. Dla pracownika rolnego sumy te wynosz odpowiednio 3 500
EURO rocznie i 35 000 EURO. Je li gospodarstwo rolne przekazane zosta o przez wi cej ni
jednego rolnika, wysoko

wiadcze

finansowych nie mo e przekracza maksymalnego

limitu przewidzianego dla jednego rolnika /przepis art. 7 rozporz dzenia Komisji WE z 23
lipca 1999 r. nr 1750/99/.

Wnioski
Podejmuj c prób oceny rozwi za ustawy o rentach strukturalnych nale y stwierdzi ,
e w porównaniu z przepisami rozporz dzenia Rady WE nr 1257/99 w wielu kwestiach
szczegó owych jest ona znacznie bardziej rygorystyczna. Nadmierny rygoryzm naszej
regulacji prawnej wynika przede wszystkim z tego, i w okresie przedakcesyjnym ci ar
sfinansowania wiadcze z tytu u rent strukturalnych obci a bud et naszego pa stwa, co
24

Pod rz dami poprzednio obowi zuj cego rozporz dzenia Rady WE nr 2079/92 okres ten ustalono na 10 lat,
jednak nie d ej ni do osi gni cia 70 roku ycia. W ograniczonym zakresie przewidziano tak e mo liwo
szego wyp acania wiadcze , pod warunkiem, e nie przekrocz one maksymalnego pu apu subwencji
wspó finansowanych przez WE. Szerzej zob. I. J drzejewski: Reforma agrarna we Wspólnocie Europejskiej /V/:
rodki towarzysz ce, „Wspólnoty Europejskie” 1996 nr 2, s. 32.
25
W wietle przepisu art. 12 ust. 2 rozporz dzenia Rady WE nr 1257/99 je li osoba, która przekaza a
gospodarstwo rolne otrzymuje ju emerytur , pomoc finansowa b dzie jej przyznana jako dodatek,
uwzgl dniaj c wysoko emerytury krajowej w tym pa stwie.

sprawia,

e skala pomocy finansowej dla rolników jest nieporównanie mniejsza ni

przewidywana w ramach wspólnej polityki rolnej. Znacznie surowiej okre lono tak e w
ustawie warunki uzyskania prawa do renty strukturalnej w rolnictwie. Dotyczy to zw aszcza
zbyt wysoko okre lonego kryterium obszarowego przekazywanego i nowoutworzonego
gospodarstwa rolnego /15 ha/, co w znacznym stopniu zaw a kr g jej potencjalnych
adresatów. W niema ym tak e stopniu zakres podmiotowy ustawy ogranicza jej oparcie na
konstrukcji przeniesienia w asno ci gospodarstwa rolnego, które ma uregulowany od co
najmniej 5 lat stan prawny. Rygorystycznie sformu owane warunki wymagane od rolników
przekazuj cych gospodarstwo w trybie ustawy zdaj

si wyra nie potwierdza

fakt,

e

priorytetowym celem naszej regulacji jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw
rolnych, a jej cel socjalny schodzi na dalszy plan26. Tymczasem w obecnie obowi zuj cych
regulacjach prawa wspólnotowego funkcje socjalne wcze niejszych emerytur zyskuj
systematycznie na znaczeniu w

cis ym powi zaniu z celami zwi zanymi z ochron

rodowiska naturalnego i walorów krajobrazu wiejskiego. Te akurat cele zosta y ca kowicie
pomini te przez ustaw

o rentach strukturalnych, nie przewiduj

ani mo liwo ci

przekazania gruntów rolnych na cele nierolnicze, ani równie nie uwzgl dniaj

aspektów

ochrony rodowiska w przej tym przez rolnika gospodarstwie.
Jest przy tym swoistym paradoksem,

e polski ustawodawca d

c usilnie do

stymulowania procesu koncentracji gruntów w rolnictwie poprzez mechanizm rent
strukturalnych, ustanowi tak restrykcyjne rozwi zania, które w
mog

powa

barier

w realizacji za

nie w praktyce sta si

onych celów strukturalnych.

wiadcz

o tym

dowodnie pierwsze do wiadczenia z praktyki stosowania tej ustawy, gdy do dnia 31 marca
2002 r. zg oszone zosta y zaledwie 1202 wnioski o przyznanie renty strukturalnej27, podczas
gdy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacowa o liczb takich wniosków na oko o 8
tys. rocznie. Na tym tle nale y stwierdzi , e je li ustawa ma spe nia za

one przez

ustawodawc cele strukturalne, powinna równocze nie przewidywa finansowe wsparcie nie
tylko wycofuj cego si z dzia alno ci zawodowej rolnika, ale dla obejmuj cego gospodarstwo
rolne w trybie tej ustawy. Z do wiadcze bowiem 10 pa stw cz onkowskich UE, w których
wprowadzone zosta y programy wcze niejszych emerytur 28wynika, e po czone one zosta y
z pomoc finansow dla m odych rolników. Tylko bowiem wsparcie znacznymi rodkami obu
26

Zwraca na to uwag P. Czechowski: Proces dostosowania polskiego prawa rolnego..., s. 148.
Szczegó owe zasady post powania w sprawie rent strukturalnych okre laj przepisy rozporz dzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegó owych zasad i trybu post powania w
sprawie przyznawania i wyp aty rent strukturalnych, Dz. U. nr 153, poz. 1769.
28
Programy te obecnie s stosowane w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech,
Portugalii i we W oszech.
27

tych kierunków dzia

mo e zaowocowa w przysz

ci po danymi przekszta ceniami

strukturalnymi29.

EARLY RETIREMENT IN THE PROCESS OF INTEGRATION O POLISH
AGRICULTURE INTO THE EUROPEAN UNION
Abstract. The Polish law of 26 April 2001 on early retirement in agriculture that has recently entered into force
is based on the Council Regulation 1257/99 regarding support development from the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund. However, in spite of far reaching parallelism between the two legal acts, the
Polish law does not entirely follow the EU model. The paper presents primary elements of the Polish law and
compares them to the Council Regulation, pointing out to reasons of divergence between the two legal acts. The
paper presents in details conditions that need to be fulfilled by farmers who hand over their farms in order to
become eligible to early retirement, as well as conditions that need to be fulfilled by ones who takes such farm. It
also describes principles of financing of early retirement according to the Polish law and according to the
Community law. The comparative analysis of the two legal acts leads to the conclusion that the Polish law is in
many areas much more restrictive than the Community law, as it was the Polish legislator’s intention that early
retirement should first of all stimulate desirable structural changes in Polish agriculture.
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Przemiany strukturalne rolnictwa pa stwowego na Dolnym

sku po 1991 roku

Sylwester Wawrzyniak, Krystian Og y
Streszczenie. Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa pa stwowego zosta y wywo ane bardzo
trudn sytuacj , w jakiej znalaz y si gospodarstwa pa stwowe pod koniec lat osiemdziesi tych. Na zmiany w
strukturze agrarnej gospodarstw rolnych Dolnego
ska w latach 1992-2000 najwi kszy wp yw wywar a
dzier awa gruntów, a w dalszej kolejno ci sprzeda gruntów, oraz pozosta e formy rozdysponowania.
Przekszta cenia wp yn y na zmian struktury obszarowej gruntów. Najwi cej sprzedano i wydzier awiono
gruntów z przeznaczeniem na utworzenie nowych gospodarstw, o powierzchni powy ej 100 ha, a przeci tna
wielko utworzonego w ten sposób gospodarstwa to 359,72 ha. W wyniku restrukturyzacji powierzchnia
ytków rolnych w sektorach rolników indywidualnych i gospodarstw innych zwi kszy a si kosztem sektora
publicznego. W grupach obszarowych przyby o gospodarstw o powierzchni 1-5 ha u ytków rolnych (UR), oraz
powy ej 15 ha UR, przy jednoczesnym ubytku gospodarstw o powierzchni 5-15 ha UR. Na koniec 2000 roku
rozdysponowano 91,26% gruntów z Zasobu WRSP, a 8,74% gruntów pozostaje w Zasobie i oczekuje na
zagospodarowanie lub rozdysponowanie. Opracowanie ma na celu przedstawienie przebiegu procesu
przekszta ce w asno ciowych pa stwowych gospodarstw rolnych na terenie Dolnego
ska, oraz kierunków
zmian tego procesu w rolnictwie.
owa kluczowe: rolnictwo, Dolny

sk, przekszta cenia, sprzeda , dzier awa

Wst p
Pod koniec lat 80 w polskim rolnictwie dominowa sektor prywatny, który zajmowa
13,5 mln ha UR (tj. 72% ogó u UR kraju), ale ze wzgl du na du

liczb gospodarstw obszar

UR przeci tnego gospodarstwa wynosi 6,3 ha. Obszar ten by niewystarczaj cy do
wprowadzenia korzystnych zmian modernizacyjnych oraz wej cia gospodarstw w sfer
gospodarki rynkowej.
Sektor pa stwowy w rolnictwie tworzy y g ównie pa stwowe przedsi biorstwa gospodarki
rolnej (ppgr), Pa stwowy Fundusz Ziemi, gospodarstwa wojewódzkich o rodków post pu
rolniczego, instytutów naukowych pracuj cych na rzecz rolnictwa oraz gospodarstwa
rednich i wy szych szkó przygotowuj cych ludzi do pracy w rolnictwie. Pod koniec 1991
roku by o w Polsce 1666 ppgr o przeci tnym obszarze oko o 2200 ha.
U progu lat 90 pa stwowe gospodarstwa rolne gospodarowa y na powierzchni oko o 3,5 mln
ha u ytków rolnych, co stanowi o 18,7% ogólnej powierzchni u ytków rolnych Polski.
Natomiast grunty Pa stwowego Funduszu Ziemi obejmowa y 798 tys. ha. Grunty pa stwowe
nie nale

y do przedsi biorstw rolnych, by y jedynie w ich zarz dzie. Funkcje w

wobec mienia pa stwowego pe nili Minister Rolnictwa i Gospodarki

ciciela

ywno ciowej oraz

wojewodowie. Udzia u ytków rolnych nale cych do pa stwa w ogólnej powierzchni
ytków rolnych by zró nicowany regionalnie. Najwi cej gruntów pa stwowych by o
po

onych w rejonach Polski zachodniej i pó nocnej (40-70% UR). Znacznie mniej

1

pa stwowej ziemi znajdowa o si w rejonach Polski centralnej i wschodniej (Nyrkowski
1999).
Reformy spo eczno-gospodarcze zapocz tkowane w Polsce w 1989 roku wywo

y

zmiany w systemie gospodarczym i prawnym pa stwowych przedsi biorstw rolnych.
Gospodarstwa te przez wiele lat korzysta y ze szczególnych preferencji ze strony pa stwa.
Zmiana mechanizmów sterowania gospodark

z centralnie planowanych na rynkowe

spowodowa a pogorszenie warunków ekonomicznych dla rozwoju gospodarstw rolnych.
Ceny kszta towane przez rynek okaza y si mniej korzystne dla rolnictwa, gdy poziom cen
rodków produkcji wzrasta szybciej ni sprzedawanych produktów rolnych. Korzystanie z
kredytów okaza o si równie kosztowniejsze (wyra ny wzrost stawek procentowych), a ich
pozyskiwanie trudniejsze z uwagi na zaostrzenie przepisów dotycz cych zabezpiecze
maj tkowych przy ich pozyskiwaniu. Pa stwo wycofa o si

ze wspierania rolnictwa

dotacjami, wprowadzono podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodze , nie
dostosowany do sezonowo ci dochodowo ci w rolnictwie, a s abo motywowane za ogi
gospodarstw nie by y zainteresowane popraw wyników ekonomicznych. Pocz wszy od 1991
roku u wi kszo ci pa stwowych gospodarstw rolnych wyst pi a zapa
po owie roku 1992 a 70% utraci o zdolno

finansowa. W

kredytow i mia o zak ócenia w p ynno ci

finansowej. Na koniec 1993 r. zobowi zania tych gospodarstw przekroczy y warto
posiadanego maj tku obrotowego i osi gn y kwot 18,8 bln z (starych), czyli 5,8 mln z na 1
ha u ytków rolnych [Guzewicz 1997; Ta ska-Hus 1999].
Bior c pod uwag

dost pny materia

liczbowy dokonano analizy pionowej,

przedstawiaj c w uj ciu czasowym proces realizacyjny przekszta ce

w asno ciowych i

strukturalnych rolnictwa pa stwowego, oraz zmiany w asno ciowe w u ytkowaniu gruntów
rolnych na Dolnym

sku w latach 1991-2000.

Realizacja przekszta ce w asno ciowych i strukturalnych w latach 1991 – 2000.
Przekszta cenia w asno ciowe polskiego rolnictwa rozpocz to w latach 1990-1992, na
mocy ustawy z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych [Dz.U. nr
51, poz. 298]. Cztery dolno
zako czy y
przeciwdzia

sw

dzia alno

skie gospodarstwa, które obj to prywatyzacj tym trybem,
w

procedurach

pog bianiu si wysokiego zad

post powania

upad

ciowego.

Aby

enia wynikaj cego ze znacznych strat (w

1991 r. 660 mln. PLN), wkrótce uchwalono now ustaw z dnia 19 pa dziernika 1991 roku o
gospodarowaniu nieruchomo ciami rolnymi Skarbu Pa stwa oraz o zmianie niektórych ustaw
[Dz. U. nr 107, poz. 464], która wesz a w ycie z dniem 1 stycznia 1992 r. i by a podstaw
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zapocz tkowania procesu przekszta ce polskiego rolnictwa. Na mocy ustawy w

cicielem

mienia pa stwowego w rolnictwie jest Skarb Pa stwa. Wykonanie ustawy powierzono
Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa powo anej rozporz dzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 marca 1992 r. [Dz.U. nr 24, poz. 104]. 18 marca 1992 roku zarz dzeniem
Prezesa AWRSP powo any zosta Oddzia Terenowy Agencji W asno ci Rolnej Skarbu
Pa stwa we Wroc awiu obejmuj cy swym dzia aniem cztery województwa, a w tym:
jeleniogórskie, legnickie, wa brzyskie i wroc awskie. Agencja, jako instytucja powiernicza
Skarbu Pa stwa zosta a zobowi zana do wype niania swoich zada

na zasadach

samofinansowania [Guzewicz 1998; Wawrzyniak 1999].
Jednocze nie wstrzymano prywatyzacj

na podstawie ustawy o prywatyzacji

przedsi biorstw pa stwowych, a pa stwowe gospodarstwa rolne przekazywano do Oddzia u
Terenowego AWRSP we Wroc awiu w imieniu wojewodów poszczególnych województw
podleg ych Oddzia owi na podstawie protoko ów zdawczo-odbiorczych. W tym samym trybie
urz dy gmin przekazywa y nieruchomo ci rolne z Pa stwowego Funduszu Ziemi (PFZ). W
latach 1992-1995 Oddzia Terenowy AWRSP we Wroc awiu g ównie przejmowa do Zasobu
nieruchomo ci rolnicze po by ych 140 ppgr, w tym 4 z procesu upad

ciowego, oraz grunty z

Pa stwowego Funduszu Ziemi. Ró nica w obszarze u ytków rolnych przej tych przez OT
AWRSP we Wroc awiu, a stanem wyj ciowym, okre lonym wed ug danych GUS na 1992
rok, wynika z faktu, i gospodarstwa zwi zane z hodowl ro lin i zwierz t przej te by y
centralnie przez powo any OT w Warszawie, który to na bazie tych gospodarstw utworzy
jednoosobowe Spó ki Skarbu Pa stwa [Wawrzyniak 1999].
Proces przejmowania nieruchomo ci rolnych przez OT AWRSP we Wroc awiu obrazuje
wykres 1, a ich struktur przedstawia tabela 1. Przej cie protoko em obejmowa o: grunty,
budynki i budowle gospodarcze, urz dzenia,
infrastruktur , produkcj

ro linn

i zwierz

maszyny, budynki mieszkaniowe z
w toku, pracowników, zobowi zania i

nale no ci. Ustawowo przej cia ppgr zako czono do 31.12.1995 roku. Zlikwidowano 140
przedsi biorstw, z tego 67 ppgr zosta o przej tych do Zasobu na podstawie wniosku organu
za

ycielskiego, 53 – w oparciu o wniosek organu przedsi biorstwa, a 20 – w oparciu o

wniosek Agencji. Skokowa zmiana powierzchni gruntów przej tych na 31.12.1999 roku
wynika ze zmian administracyjnych terytorium województwa dolno

skiego. W 1999 roku,

w ramach reorganizacji struktury terytorialnej Agencji, przej to z Oddzia u Terenowego
AWRSP w Poznaniu, nieruchomo ci po
dolno

one w granicach nowoutworzonego województwa

skiego. Ogó em przej to 35 638 ha gruntów. Przejmowanie gruntów z PFZ nie

zosta o zako czone do dnia dzisiejszego z przyczyn oporu w adz poszczególnych Gmin, które
3

próbuj drog administracyjn zachowa je dla siebie w celu osi gni cia korzy ci z ich
sprzeda y. Agencja na mocy ustawy przejmuje te do swego Zasobu grunty rolników zdane w
zamian za renty rolnicze.
Ogó em do 31 grudnia 2000 roku Oddzia Terenowy AWRSP we Wroc awiu przej
do Zasobu mienie Skarbu Pa stwa o powierzchni 476 235 ha. Przejmuj c 386 147 ha UR po
by ych 140 ppgr-ach rednio na jedno gospodarstwo przypada o 2 758 ha UR.
Zmiany w strukturze agrarnej rolnictwa dolno

skiego zapocz tkowane zosta y w wyniku

procesu rozdysponowywania mienia po ppgr-ach oraz PFZ. Proces rozdysponowywania
nieruchomo ci rolnych rozpocz to pod koniec 1992 roku, a od 1993 ulega on rozszerzeniu
zgodnie z zadaniami wynikaj cymi z ustawy. G ówne kierunki tego procesu to:
Ø sprzeda
Ø dzier awa
Ø dzier awa z prawem kupna (leasing)
Ø wniesienie mienia do spó ki
Ø oddanie w administrowanie
Ø nieodp atne przekazanie
Ø przekazanie w zarz d i u ytkowanie wieczyste.
Proces rozdysponowania nieruchomo ci rolnych w uj ciu czasowym przedstawiono w tabeli
3. Na zmiany w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych najwi kszy wp yw ma dzier awa
gruntów, a w dalszej kolejno ci sprzeda

gruntów, oraz kolejno pozosta e formy

rozdysponowania.
Najdalej id

form prywatyzacji jest sprzeda ziemi. Brak kapita u u potencjalnych

nabywców i przyj ta w latach 1992-1994 polityka kredytowa zadecydowa y o tym,
sprzeda

nieruchomo ci

rolnych

i

maj tku

nie

sta a

si

g ównym

e

sposobem

zagospodarowania [Ta ska-Hus 2000].
W latach 1992 – 1994 sprzeda gruntów odbywa a si za gotówk w wyniku procedur
przetargowych. Od kwietnia 1994 roku powsta a mo liwo

zakupu gruntów w systemie

ratalnym i przy zamianie sp aty rat gotówkowych z odsetkami na przelicznik naturalny
wyra ony w dt pszenicy.
Analiza sprzeda y wykaza a, i w latach 1992 – 1994 g ównie nabywano grunty z
PFZ-tu. Uzyskiwano za nie ceny przeci tnie na poziomie ~1500z za 1 ha – st d znaczne
zainteresowanie ich nabyciem. Od 1994 roku zacz o wzrasta zainteresowanie wykupem
gruntów rolnych zw aszcza po by ych ppgr-ach w ramach pierwokupu z tytu u dzier awy
przez rolników indywidualnych oraz spó ki pracownicze i innych. W latach 1997 – 1998
4

nast pi o pewne zahamowanie wykupu spowodowane skutkami powodzi w 1997 roku oraz
bardzo niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi (wymokni cia, wymarzni cia zbó
ozimych i rzepaku). Rolnicy uzyskali ni szej jako ci produkt, który by trudno zbywalny na
rynku, a st d brak pieni dzy na dalsze wykupy.
Ceny p acone za grunty rolne w znacznej mierze zwi zane by y z ich przydatno ci
rolnicz wyra on w jednostkach bonitacji glebowej jak i ich po

enia wzgl dem o rodka

przysz ego nabywcy. W latach 1992 – 2000 podpisano 10 581 umów na sprzeda gruntów
rolnych, z których uzyskano redni cen za 1 ha w wysoko ci 4 689z (grunty po ppgr-ach),
za grunty po PFZ uzyskano redni cen w wysoko ci 1 728 z /ha gruntu rolnego. Umowy
obejmowa y te grunty nie rolne w wi kszo ci b

ce w PFZ (le ne i zadrzewione, grunty

pod wodami, nieu ytki, inne grunty) [Wawrzyniak 1999].
Poza sprzeda

nieruchomo ci trwale rozdysponowano dalsze 16 775 ha:

nieodp atnie przekazano

15 387 ha

w tym:
-

gminom

1 765 ha

-

Lasom Pa stwowym

9 082 ha

-

os. Prawnym Ko cio ów

3 603 ha

-

innym

937 ha

wniesiono jako aport do spó ek

1 388 ha

inne

98 ha
Podstawowym instrumentem prawnym przekszta ce w asno ciowych i strukturalnych

w rolnictwie na terenie Dolnego

ska sta a si dzier awa rolnicza. Na dzie 31 grudnia

2000 r. wydzier awiono ogó em 403 094 ha gruntów. Zawarto 29 134 umów dzier awy
nieruchomo ci. Na skutek wyga ni cia umów dzier awy, wy cze

cz ci gruntów,

rozwi zania umów przed terminem ich zako czenia w zwi zku z niewywi zywaniem si
dzier awców z p atno ci rat czynszu, lub na wniosek dzier awcy, albo skorzystania przez
dzier awców z przys uguj cego im prawa pierwokupu – wydzier awiony area gruntów uleg
zmniejszeniu o 90 820 ha, a rozwi zaniu uleg o 3 688 umów dzier awy.
Ponadto przekazano w zarz d 11 292 ha oraz u ytkowanie wieczyste 11 102 ha
gruntów. Na koniec roku 2000 nie by o ju gruntów pozostaj cych w administrowaniu
gospodarstw Skarbu Pa stwa prowadz cych dzia alno

produkcyjn .

W strukturze obszarowej sprzedanych i wydzier awionych nieruchomo ci rolnych,
dominuj , co do ilo ci, umowy na kupno i dzier aw gruntów o powierzchni do 100 ha.
Wi kszo

gruntów w tej grupie obszarowej trafi a do ponad 35 tys. podmiotów ju
5

dzia aj cych w rolnictwie, daj c im mo liwo ci powi kszenia area u gruntów, rednio o oko o
4,09 ha. Sprzeda i dzier awa nieruchomo ci przekraczaj cych 100 ha umo liwi a dzia alno
wi kszych gospodarstw osób fizycznych i prawnych o przeci tnej powierzchni oko o 360 ha,
kiedy redni obszar by ych ppgr przekracza 2 500 ha. Przej y one maj tek zorganizowany
po b. ppgr oraz cz

zatrudnionych tam pracowników. Pomimo tego, e najwi cej umów

dzier awy zawarto na grunty o ma ej powierzchni, z przeznaczeniem na powi kszenie
gospodarstw, to najwi cej gruntów wydzier awiono na utworzenie nowych gospodarstw o
powierzchni powy ej 100 ha. Zdecydowanie najwi cej gruntów wydzier awiono w grupie
100 – 499,9 ha (111 970,59 ha). Aktualny stan liczby umów i powierzchni wydzier awionych
gruntów przedstawiono na wykresach 2 i 3, a w tabeli 2 przedstawiono ca

ciowe

rozdysponowanie gruntów przeznaczonych na powi kszenie i utworzenie nowych
gospodarstw. Przeci tna wielko

sprzedanych gruntów z przeznaczeniem na powi kszenie

gospodarstwa wynosi 4,71 ha UR, a dzier awionych 3,83 ha UR. S to wielko ci maj ce
bezpo redni wp yw na zmiany obszarowe struktury agrarnej rolnictwa indywidualnego, do
tego nale y doda sprzeda na utworzenie nowych gospodarstw, w wyniku której przeci tna
wielko

takiego gospodarstwa wynosi 267,66 ha UR, oraz dzier aw z przeznaczeniem na

utworzenie samodzielnych gospodarstw, w wyniku której rednio na takie gospodarstwo
przypada 381,24 ha UR. Tego typu dzia ania Agencji wp yn y na wzrost udzia u rolnictwa
indywidualnego w powierzchni u ytków rolnych na terenie Dolnego

ska.

Stan rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP na koniec roku 2000 przedstawiono
w tabeli 4. Grunty rozdysponowane zosta y pomniejszone o zwroty z ró nych tytu ów i w
tabeli tej przedstawiono rzeczywiste ilo ci gruntów b

cych w rozdysponowaniu na dzie 31

grudnia 2001 r. Struktura rozdysponowania potwierdza, e dzier awa jest najwa niejszym
instrumentem

rozdysponowania

rozdysponowania, cho

gruntów.

Sprzeda

okaza a

si

wa

form

w znacznie mniejszym stopniu ni dzier awa. Pozosta e formy

rozdysponowania gruntów maj ma e znaczenie. Rozdysponowano 91,26% gruntów z Zasobu
WRSP, a 8,74% czyli 41 598 ha gruntów pozostaje w Zasobie i oczekuje na
zagospodarowanie lub rozdysponowanie.
W latach 1994-2000 nast pi zwrot 92 695 ha gruntów, z czego zdecydowanie
najwi cej zwrócono gruntów dzier awionych. Przebieg zwrotów gruntów do OT AWRSP we
Wroc awiu przedstawiono w tabeli 5.
Proces obrotu gruntami ma charakter ci

y wynikaj cy z sytuacji gospodarczej

pa stwa jak i podmiotów wydzier awiaj cych grunty rolne. Zwroty dzier awionych gruntów
oprócz wyga ni

umów krótkoterminowych pojawi y si w pocz tkach 1994 roku i maj
6

tendencj

wzrostow . Przyczyny tego stanu zwi zane s z wieloma czynnikami. Cz

gruntów uleg a wy czeniu z du ych dzier aw w wyniku zg aszanego zapotrzebowania na
powi kszenie gospodarstw rolników indywidualnych. Przyczyn zwrotów dzier aw by y
równie trudne warunki klimatyczne w latach 1996-1998 oraz pogarszaj ca si sytuacja na
rynku rolniczym. Ograniczenia w przerobie buraka cukrowego, rzepaku oraz stagnacja
cenowa, a z tym zwi zane opó nienia z p atno ciami odbiorców maj negatywny wp yw na
gospodarstwa rolne, które traci y p ynno

finansow . Podj te dzia ania pomocowe jak

zasilenie finansowe gospodarstw zniszczonych podczas powodzi równowarto ci

10 dt

pszenicy w 1997 roku oraz kredyty kl skowe nie spe ni y swych zada . Poziom pomocy w
równowarto ci 10 dt pszenicy by za niski przy kosztach produkcji na poziomie 18 dt
pszenicy. Natomiast kredyty kl skowe podlegaj zwrotowi. Dzier awcy ponosili zatem do
znaczne obci enia bo obejmuj ce: podatek rolny, czynsz dzier awny, raty wykupu maj tku
oko odzier awnego oraz odsetki i raty z tytu u kredytów. Wynikiem tego s zwroty dzier aw.
Zwrócone grunty po przej ciu do Zasobu Agencji s ponownie wystawiane do dzier awy lub
sprzeda y w zale no ci od zainteresowania przysz ych u ytkowników.

Zmiany w asno ciowe w u ytkowaniu gruntów rolnych w latach 1992 – 2000
W wyniku dzia

restrukturyzacyjnych podj tych przez Oddzia Terenowy Agencji

asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa we Wroc awiu w latach 1992 – 2000 nast pi y zmiany
asno ciowe w u ytkowaniu gruntów rolnych. Zmiany te wp yn y na struktur agrarn
nast puj cych grup gospodarstw: indywidualnych, publicznych i innych.
Do grupy gospodarstw indywidualnych nale
prowadz cych dzia alno

gospodarstwa b

ce w asno ci osób

rolnicz , a nieposiadaj cych osobowo ci prawnej. Nale

tu tak e

grunty dzier awione od Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa przez te osoby.
W sektorze publicznym s : spó ki Skarbu Pa stwa oraz gospodarstwa w
administrowaniu, a tak e gospodarstwa w asno ci samorz dowej (nale ce do gmin) i
mieszanej (spó ki z przewag mienia pa stwowego).
W grupie gospodarstw innych znajduj si : spó dzielnie produkcyjne, kó ka rolnicze
oraz spó ki z o.o. posiadaj ce w asne grunty oraz grunty wydzier awione od Agencji.
Dzia ania Oddzia u Terenowego AWRSP we Wroc awiu mia y znaczny wp yw na
kszta towanie si struktury w asno ciowej gospodarstw rolnych na Dolnym
1992-2000. Pochodn tych dzia

sku w latach

by o zwi kszenie si przeci tnej wielko ci gospodarstw

rolników indywidualnych w wyniku zakupu ziemi lub dzier awy [Wawrzyniak 1999].W
omawianym okresie powierzchnia u ytków rolnych we w adaniu rolników indywidualnych
7

wzros a z 635 tys. ha do 835 tys. ha. Spowodowa o to znacz cy wzrost udzia u tych
gospodarstw w powierzchni ogó em u ytków rolnych na Dolnym
76,12%). Zmiany w asno ciowe maj

sku (z 57,36% do

swoje odzwierciedlenie w zmianach struktury

obszarowej gospodarstw rolników indywidualnych, co przedstawiono w tabeli 6.
W pocz tkowym okresie przekszta ce polskiego rolnictwa - pomi dzy 1992 a 1996
rokiem - uby o na Dolnym

sku 3 927 gospodarstw rolników indywidualnych. W

nast pnych latach nast pi znacz cy wzrost liczby tych gospodarstw z 78 673 w 1996 roku do
91 424 w roku 2000, czyli a o 12 751 gospodarstw. Ogólnie w latach 1992-2000 przyby o na
terenie Dolnego

ska 8 824 gospodarstw w sektorze gospodarki indywidualnej. Zapewne

wp yw na takie zjawisko ma wiele czynników, m.in.: pogarszaj ca si

op acalno

gospodarowania w wyniku dekoniunktury w rolnictwie i wynikaj ce z tego zwroty gruntów
do Zasobu Skarbu Pa stwa w zamian za renty lub emerytury rolnicze, znaczna urbanizacja
regionu, konkurencyjne ceny ziemi z Agencji oraz jej dost pno

na rynku. Wzrost liczby

gospodarstw by najwi kszy w grupie obszarowej 1-2 ha UR. W grupie tej wzrost wyniós ,
ponad 9%, co jest wynikiem w g ównej mierze zwrotu lub sprzeda y gospodarstw z
jednoczesnym zatrzymaniem przez rolników niewielkiej dzia ki przyzagrodowej. Przyrost
grupy gospodarstw o obszarze powy ej 15 ha UR jest wynikiem zmniejszenia si liczby
gospodarstw w przedziale 5-15 ha UR oraz nabycia gruntów od AWRSP [Wawrzyniak 1999]
W grupie gospodarstw innych zmiany powierzchni UR w latach 1992-2000 by y
bardziej zró nicowane ni w grupie gospodarstw indywidualnych. W latach 1992 – 2000
ogólna powierzchnia UR w tym sektorze wzros a ze 108 tys. ha UR do 145 tys. ha UR, czyli
o 37 tys. ha. Do roku 1995 powierzchnia UR w omawianej grupie wzrasta a szybko,
natomiast od roku 1996 nast powa spadek powierzchni UR. By o to spowodowane trudnymi
warunkami przyrodniczymi oraz z koniunktur w rolnictwie.
W sektorze publicznym w przeciwie stwie do dwóch pozosta ych sektorów w okresie
1992-2000 r. Nast pi wyra ny spadek powierzchni UR. Spadek ten wyniós 247 tys. ha UR.
W konsekwencji sektor pa stwowy zajmuj cy w 1992 roku blisko 33% powierzchni u ytków
rolnych na Dolnym

sku, w roku 2000 stanowi zaledwie 11% tej powierzchni. Powy sze

zmiany mia y miejsce g ównie na skutek dzia

Oddzia u Terenowego AWRSP we

Wroc awiu. Grunty przej te z przedsi biorstw pa stwowych trafia y g ównie do odbiorców
indywidualnych oraz do gospodarstw innych, co wp yn o na opisane wy ej zmiany
asno ciowe oraz spadek powierzchni UR w gospodarce publicznej.
Najsilniejsze zmiany w omawianym sektorze mia y miejsce w latach 1992-1995,
kiedy uby o 217 tys. ha UR. W pó niejszym okresie zmiany by y niewielkie i do dzi
8

utrzymuje si sta a powierzchnia UR w sektorze publicznym na poziomie oko o 115 tys. ha,
czyli 10-11% powierzchni UR Dolnego
korzy

ska ogó em. Sektor publiczny zmniejszy si na

gospodarstw indywidualnych i innych.

Zmiany powierzchni u ytków rolnych w sektorach gospodarstw indywidualnych, publicznym
i gospodarstw innych na Dolnym

sku w latach 1992-2000 przedstawiono w tabeli 7.

Przemiany w rolnictwie uzale nione s

m.in. od czynników przyrodniczych i

rynkowych, co uwidacznia si w zmianach w asno ciowych. Po powodzi w 1997 roku
nast pi

skokowy wzrost

Zasobu

Skarbu

Pa stwa,

aby ponownie

po

wzro cie

rozdysponowania w roku 1998 i 1999 nast pi o wyra ne za amanie w 2000 roku. Odbiorc
gruntów jest sektor rolnictwa indywidualnego jak i pozosta ej gospodarki. Zjawiska takie
wyst powa y i w przysz

ci. Wynika to z rejestracji przez GUS gruntów

dzier awionych przez rolników indywidualnych od Agencji w sektorze gospodarki
indywidualnej, podobnie w sektorze inne gospodarstwa wyst puj

spó ki i spó dzielnie

posiadaj ce w asne grunty oraz grunty wydzier awione od Agencji. Grunty te b
ruchom

w rejestrach spisowych GUS-u, a ich zmienna wielko

cz ci

zale na b dzie od

koniunktury w rolnictwie.

Podsumowanie
Procesy przekszta ce polskiego rolnictwa mia y wyra ny wp yw na zmian struktury
agrarnej i w asno ciowej rolnictwa pa stwowego na terenie Dolnego

ska w latach 1992-

2000. Oddzia Terenowy AWRSP we Wroc awiu od pocz tku dzia alno ci, tj. od 1992 roku
do ko ca grudnia 2000 roku, realizuj c przekszta cenia strukturalne w rolnictwie
pa stwowym, przej

476 235 ha gruntów pochodz cych g ównie z by ych 140 ppgr oraz z

Pa stwowego Funduszu Ziemi. Na zmiany w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych
Dolnego

ska najwi kszy wp yw wywar a dzier awa oraz sprzeda gruntów, a w dalszej

kolejno ci: nieodp atne przekazanie, przekazanie w u ytkowanie wieczyste, przekazanie w
zarz d, wniesienie do spó ki Skarbu Pa stwa jako aport, przekazanie w u ytkowanie Agencji
Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz zamiana na prawo w asno ci. W wyniku przekszta ce
struktura obszarowa gruntów uleg a zmianie. Wed ug stanu na 31.12.2000 r. przeci tna
wielko

area u gruntów przekazanego na powi kszenie gospodarstwa w drodze sprzeda y i

dzier awy to 4,09 ha. Na oko o 397 tys. ha sprzedanych i wydzier awionych gruntów, a
252,5 tys. ha przypada o na tworzenie nowych gospodarstw, a rednia wielko

utworzonego

w ten sposób gospodarstwa to 359,72 ha. W wyniku trudnych warunków przyrodniczych i
ej koniunktury w rolnictwie oraz niedotrzymywania warunków umów, w latach 1992-2000
9

wycofano z u ytkowania i zwrócono do Zasobu WRSP cznie 92 695 ha gruntów. Najwi cej
gruntów wycofano z dzier awy – 90 820 ha. Wycofywanie gruntów wykazuje tendencj
wzrostow . W latach 1992-2000 stwierdzono wzrost powierzchni u ytków rolnych w
sektorze gospodarstw indywidualnych z 635 tys. ha w 1992 roku do 835 tys. ha w roku 2000.
W tym samym okresie powierzchnia u ytków rolnych w sektorze gospodarstw innych
wzros a ze 108 tys. ha w 1992 roku do 145 tys. ha w 2000 roku. Wzrost powierzchni UR w
tych sektorach odby si kosztem sektora publicznego, w którym ilo

UR zmniejszy a si z

364 tys. ha w 1992 roku do 117 tys. ha w roku 2000. W latach 1992-2000 w wyniku m.in.
zwrotów gruntów za emerytury i renty rolnicze, urbanizacji regionu, konkurencyjno ci cen
ziemi z Agencji i jej dost pno ci na rynku, ilo
Dolnego

gospodarstw indywidualnych na terenie

ska wzros a z 82 600 do 91 424. Zmiany w grupach obszarowych wskazuj na

wyra ny wzrost ilo ci gospodarstw w grupie 1-2 ha UR (+9,37 %), oraz mniejszy w grupach
powy ej 15 ha UR (+2,66%) i 2-5 ha UR (+1,04%), kosztem zmniejszania si

ilo ci

gospodarstw w grupie 5-15 ha UR (- 13,07%).
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Structural transformation of the Polish state agriculture sector in the Lower Silesia
region after 1991

Abstract. Structural changes in the agriculture of Poland were triggered by a difficult
situation of the state-owned farms in the late eighties .The crucial factor of changes in the
agrarian structure of Lower Silesia in the period of 1992- 2000 was a land lease. There were
also other important factors like a sale of the land or other forms of land’s allocation. Due to
the restructuring there was a significant growth of the acreage in the individual farmers’
sector. Within 2000, 91,26% of land owned by a local APA section in Wroc aw were
allocated and 8,74% still needs to be allocated.

Key words: agriculture, Lower Silesia, transformations, sale, lease

Tabela 1. Struktura gruntów przej tych przez OT AWRSP we Wroc awiu (do 31 grudnia 2000 r.)
Table 1. The structure of farmlands taken over by the Local APA Section of Wroc aw (until 31 of December 2000)
Wyszczególnienie
Specification
ytki rolne - Lands
grunty orne- agricultural lands
TUZ -grasslands and maedows
Sady – orchards
Lasy i zadrzewienia - forests and woods
Grunty pod wodami – ponds
Inne grunty – others
Nieu ytki - non-agricultural lands
Ogó em – total

Ha

%

437 137
336 128
99 314
1 695
9 114
9 441
16 742
3 801
476 235

91,8
1,9
2,0
3,5
0,8
100,0

ród o: Agencja W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa
Source: Agricultural Property Agency of State Treasury.
Tabela 2. Rozdysponowanie gruntów z Zasobu WRSP na powi kszenie i utworzenie nowych gospodarstw (stan na
31.12.2000 r.)
Table 1. Management of land from Resources of the Local APA Section of Wroc aw for increasing and creating new farms in
31.12.2000 (net)
Rodzaj rozdysponowania
OT ogó em:
Every managemento in general

Powi kszenie gospodarstw do 100 ha
Increasing farms as far 100ha
l. umów
number of ha
contract
24877
95349,62
10448
49182,09
35325
144531,71

Dzier awa Lease
Sprzeda Sale
Razem Total
rednio na umow
4,09
Average per 1 contract
ród o: Agencja W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa
Source: Agricultural Property Agency of State Treasury.

11

Tworzenie nowych gospodarstw
> 100 ha
Creating new farms >100ha
l. umów
number of Ha
contract
569
216924,74
133
35598,95
702
252523,69

l. umów
number of
contract
25446
10581
36027

359,72

11,02

Razem
total
ha
312274,36
84781,04
397055,40

Tabela 3. Proces rozdysponowania nieruchomo ci rolnych z Zasobu AWRSP OT we Wroc awiu w latach 1992-2000 (brutto) stan na 31.12. 2000 r.
Table 3. Management of land from Resources of the Local APA Section of Wroc aw in 1992-2000
L.p.

Wyszczególnienie Specification

31.12.1992

31.12.1993

31.12.1994

31.12.1995

31.12.1996

31.12.1997

31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

1.

Powierzchnia gruntów sprzedanycha w tym:
Area of sold landin this:
z b. ppgr – from ex sate farms
z PFZ i innych tytu ów – from SFL and other

336

1057

5163

12630

31352

46220

59919

72938

84971

0
336

62
995

2873
2290

8570
4060

25055
6297

37962
8258

49924
9995

61049
11889

71546
13445

20954

104276

258600

317971

336408

351278

391949

403094

18892
2062

94778
9488

240878
17722

290196
27775

303054
33354

315260
36018

351620
40329

360003
43091

0

14

17

9

8

6

7

6

0

23446

33173

16868

10656

9609

8466

0

0

211

218

218

291

1370

1388

1388

120
44
0
76

351
148
88
115

1641
369
1002
270

2467
1011
1002
454

3873
1260
2015
598

5022
1390
2554
1078

10374
1644
6344
2386

15387
1765
9082
4540

775

836

881

8711

8767

10333

11057

11292

0

8

8

1477

8214

8762

9505

11102

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Powierzchnia gruntów wydzier awionych brutto a w
0
tym:
Area of land lease in this:
0
z b. ppgr - from ex sate farms
0
z PFZ i innych tytu ów - from SFL and other
Liczba gospodarstw w administrowaniu
Number farms in administration

0

Powierzchnia gruntów w administrowaniu
Area of land in administration
0
Powierzchnia gruntów wniesionych jako aport do
spó ek
0
Land in aport Company in o.o Excheqer
Powierzchnia gruntów przekazanych nieodp atnie, z
tego:
29
Land gratuitously transfered
0
-gminom, comunes
0
-Lasom Pa stwowym, State Forester
29
-innym, others
Powierzchnia gruntów przekazanych w zarz d
Land transfered to state management taking
0
Powierzchnia gruntów przekazanych w wieczyste
ytkowanie
0
Utilize eteneral

ród o: sprawozdania roczne Oddzia u Terenowego Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa we Wroc awiu
Source: yearly reports from Local APA Section of Wroc aw.
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Tabela 4. Stan rozdysponowania gruntów z Zasobu na 31.12.2000 r.
Table 4. Distribution of farmlands from Local APA section of Wroc aw in 31.12.2000
Lp. Wyszczególnienie – Specification
1.
Przej to do Zasobu ogó em – Farmlands taken over by APA
Zagospodarowane w Zasobie: APA management lands
grunty w gospodarstwach b cych w administrowaniu GRSP
administration
grunty w aporcie Spó ek z o.o. Skarbu Pa stwa
Land in aport Company in o.o Excheqer
R-m zagospodarowane przez O/T AWRSP – total APA management
lands
2.
Rozdysponowane a w tym: lands distributed by APA in this:
grunty sprzedane – farmlands sold
grunty wydzier awione – land lease
grunty przekazane nieodp atnie – land gratuitously transfered
grunty w zarz dzie pa stwowych jednostek –state management
grunty w u ytkowaniu wieczystym – utilize eteneral
przekazane w u ytkowanie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad into use of Agency of Buildings and Exploitation of Highways
zamiana na prawo w asno ci - exchange onto right of property

ha
476 235

%
100,00

0

0,00

1 388
1 388

0,29
0,29

433 249
84
781
312 274
15
387
9 639
11 070

90,97
17,80
65,57
3,23
2,02
2,33
0,01
0,01

66

3.

32
41 598

Grunty oczekuj ce na rozdysponowanie
w dyspozycji AZM-ów *)
to be distributed

8,74

*) Administracja Zasobów Mieszkaniowych
Administration of Housings' Supplies
ród o: Agencja W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa
Source: Agricultural Property Agency of State Treasury.
Tabela 5. Wycofywanie gruntów rozdysponowanych z Zasobu WRSP przez OT AWRSP we Wroc awiu w latach
1994-2000.
Table 5. Withdrawing of dispensed soils from Supply by Local APA section of Wroc aw in years 1994-2000
Wycofanie gruntów:
Sprzedanych -sold
Przekazanych
w
dzier aw – land lease
Przekazanych w zarz d
–state management
Przekazanych
w
wieczyste u ytkowanie –
utilize eteneral
Razem - total

1994 r.
0

1995 r.
0

1996 r.
0

1997 r.
0

1998 r.
0

1999 r.
0

2000 r.
190

1627

3912

15505

31015

49667

70275

90820

0

0

1

1

1653

1653

1653

0

0

0

0

0

21

32

1627

3912

15506

31016

51320

71949

92695

ród o: sprawozdania roczne Oddzia u Terenowego Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa we Wroc awiu
Source: yearly reports from Local APA Section of Wroc aw.
Tabela 6. Zmiany liczby gospodarstw rolników indywidualnych wed ug powierzchni UR na Dolnym
Table 6. Changes of number of private farms by area of arable land in Lower Silesia
Rok Year
1992
1996
2000
Ró nica
Result
(2000-1992)

Liczba gospodarstw
Number of farms
82600
78673
91424

1-2 ha
%
19,87
25,06
29,24

2-5 ha
%
27,02
27,00
28,06

5-10 ha
%
30,41
24,46
22,03

10-15 ha
%
14,45
11,72
9,76

> 15 ha
%
8,25
11,76
10,91

8824

+9,37%

+1,04%

-8,38%

-4,69%

+2,66%

ród o: roczniki statystyczne województw na lata 1993, 1997 i 2001.
Source: data of statistical yearbooks of provinces (1993, 1997, 2001)

sku (%).

Tabela 7. Zmiany powierzchni u ytków rolnych na Dolnym
sku wed ug siedziby u ytkownika w latach 1992-2000.
Table 7. Changes of area of the arable land in Lower Silesia by seat of user of the farm in years 1992-2000
Gospodarstwa
Rok Ogó em UR
Year Total
arable indywidualne
land (AL.) in Private farms
this
tys. ha
tys. ha %
th.ha
th.ha
1992 1107
635
57,36
1993 1100
653
59,36
1994 1111
716
64,45
1995 1087
739
67,98
1996 1087
780
71,76
1997 1084
790
72,88
1998 1077
796
73,91
1999 1094
842
76,96
2000 1097
835
76,12

Gospodarstwa Sektor
publiczny
inne
State farms
Other farms
tys. ha
th.ha
108
119
138
201
185
180
163
143
145

%
9,76
10,82
12,42
18,5
17,02
16,68
15,22
13,07
13,22

tys. ha
th.ha
364
328
257
147
122
114
118
109
117

%
32,88
29,82
23,13
13,52
11,22
10,52
10,87
9,97
10,66

ród o: roczniki statystyczne GUS, Informator WUS-u: Makroregion Po udniowo-Zachodni.
Source: Central Statistical Office, Province Statistical Office of the south-western macro-region.

dr in . Sylwester Wawrzyniak, mgr in . Krystian Og y
Akademia Rolnicza we Wroc awiu, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
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Uwarunkowania zachowa nabywczych polskich konsumentów – wyniki bada

Krystyna elazna, Iwona Kowalczuk

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego na temat czynników
determinuj cych zachowania nabywczych konsumentów, zrealizowanego w roku 2002.
Analizuj c zachowania nabywcze próby respondentów uwzgl dniono mi dzy innymi
uwarunkowania wyboru placówek handlowych, specyfik ich zachowa podczas realizacji
codziennych i okresowych zakupów, stosunek badanych do zakupów w niedziel oraz ich
preferencje w zakresie stosowanych dzia

merchanidisingowych.

owa kluczowe: handel, konsument, zachowania nabywcze

Wst p
Proces transformacji gospodarczej spowodowa istotne zmiany zarówno w zakresie
oferty towarowej, jak i w warunkach dokonywania zakupów. Poprawi o si zaopatrzenie pod
wzgl dem ilo ciowym i jako ciowym, obszar dzia alno ci handlowej zacz y wype nia coraz
liczniej powstaj ce sklepy indywidualnych w

cicieli, sieci sklepów firm krajowych,

zagranicznych i mieszanych, a tak e spó ek buduj cych nowoczesne obiekty handlowe.
Rosn ca konkurencja na rynku us ug handlowych sprawi a, i placówki handlowe zacz y
poszukiwa nowych metod pozyskiwania i utrzymania klientów. Jednym ze sposobów walki
konkurencyjnej sta si szeroko rozumiany merchandising. Poj cie to w szerokim rozumieniu
definiowane jest jako kompleksowa dzia alno

sprzeda owo-promocyjna, realizowana

przede wszystkim przez du e placówki handlowe i obejmuje zarówno lokalizacj placówki,
rozplanowanie, organizacj jej wn trza, organizowanie promocji i ekspozycj towarów, a
tak e bezpo rednie oddzia ywanie sprzedawców na klientów. Celem dzia

z zakresu

merchandisingu jest zach cenie klientów do korzystania z us ug sklepu, pozyskanie ich
przychylno ci i lojalno ci.
Zmiany zachodz ce na rynku us ug handlowych wp yn y na ewolucj

postaw

konsumentów. Stali si oni bardziej wymagaj cy, oczekuj wi kszej dost pno ci produktów i
sprawniejszej obs ugi, co w konsekwencji prowadzi do oszcz dno ci czasu przeznaczonego
na zakupy. Ograniczenie czasoch onno ci realizacji funkcji zakupowych, podobnie jak innych
prac domowych jest bardzo istotne w sytuacji rosn cej aktywno ci zawodowej konsumentów,
szczególnie mieszka ców du ych miast.
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W efekcie wspomnianych uwarunkowa zmieniaj si zachowania nabywcze Polaków
– coraz powszechniej korzystaj oni z oferty wielkopowierzchniowch placówek handlowych,
dokonuj c w nich g ównie tzw. zakupów okresowych, a du y wp yw na ich post powanie ma
dzia alno

promocyjna przedsi biorstw i placówek handlowych. Okre lenie skali tych zmian

oraz ich determinant by o jednym z celów bada 1, których wyniki zaprezentowano w
niniejszym artykule.

Badanie uwarunkowa
ankietow

zachowa

nabywczych konsumentów zrealizowane metod

zosta o na prze omie lat 2001/2002. Badaniem obj tych zosta o 110 osób z

Warszawy. Prób do badania wyznaczono metod proporcjonaln przez dobór kwotowy.
Cechami strukturalnymi populacji, które pos
Zgromadzony materia

y do wyznaczenia próby by y wiek i p

.

empiryczny poddano analizie statystycznej z uwzgl dnieniem

wska ników struktury i

rednich klasycznych; wspó czynnik korelacji zmiennych

wyznaczono, przyjmuj c poziom istotno ci 0,95 (poziom ufno ci 0,05).
Jedn z istotnych kwestii podj tych w ramach bada by o okre lenie cz stotliwo ci
korzystania przez respondentów z us ug poszczególnych placówek handlu detalicznego.
Na podstawie

rednich cz stotliwo ci korzystania, obliczonych po przyporz dkowaniu

okre leniom werbalnym warto ci liczbowych (odpowiednio0-nigdy, 1-bardzo rzadko, 2raczej rzadko, 3-do

cz sto, 4-bardzo cz sto,5-wy cznie), okaza o si ,

e najcz ciej

odwiedzanymi przez respondentów placówkami s ma e sklepy osiedlowe ( rednia 3,31),
które ponad 89% badanych odwiedza „bardzo cz sto” lub „do

cz sto”. Na kolejnych

miejscach w hierarchii cz stotliwo ci uplasowa y si : supermarkety ( rednia 2,90),
hipermarkety (2,84), sklepy specjalistyczne ( rednia 2,19), targowiska i jarmarki ( rednia
2,04). Najni sz cz stotliwo

korzystania respondenci deklarowali w przypadku sklepów

ca odobowych ( rednia 1,26) oraz sprzeda y wysy kowej ( rednia 0,07).
Analiza wyników bada

potwierdzi a powszechn opini o zagro eniu jakie dla ma ych

sklepów stanowi hipermarkety. Stwierdzono, i

„bardzo cz sto” lub „do

cz sto” robi

zakupy w hipermarketach 74,6% badanych, za rzadko korzysta z ich us ug jedynie 5,5%.
Uzyskane dane potwierdzaj wyniki bada przeprowadzonych przez Gfk Polonia (2000),
które wykaza y, e w miastach powy ej 500 tys. mieszka ców z roku na rok wzrasta liczba

1

Badania zrealizowano w ramach pracy magisterskiej nt. Merchandising jako sposób aktywizacji zachowa
nabywczych konsumentów autorstwa mgr Sylwii Krysiak /SGGW 2002/ pod promotorstwem dr Iwony
Kowalczuk

2

osób kupuj cych w hipermarketach (z 22% w 1999 roku do 30% w roku 2000) [Grusznic,
2001].
Obok
handlowych,

cz stotliwo ci
interesuj ce

dokonywania
by o

zakupów

zdefiniowanie

w

poszczególnych placówkach

uwarunkowa

decyzji

respondentów

w zakresie ich wyboru.
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, i wybieraj c placówk handlow
respondenci bior

pod uwag

przede wszystkim: dogodne godziny otwarcia (85,5%),

przyzwyczajenie (80,9%), du y wybór towarów (79,1%), niskie ceny (77,3%), dogodn
lokalizacj placówki handlowej (69,1%) oraz okresowe obni ki cen (62,7%).
Interesuj ce okaza y si ró nice we wskazaniach kobiet i m czyzn. Kobiety zdecydowanie
cz ciej za istotne uznawa y takie czynniki, jak: du y wybór towarów, niskie ceny oraz
wysoka jako

towarów. M czy ni natomiast cz ciej ni kobiety zwracali uwag

na:

przyzwyczajenie, dogodne godziny otwarcia, dogodn lokalizacj oraz wygodny parking.
Hierarchia czynników warunkuj cych wybór miejsca dokonywania zakupów okaza a si
tak e ró na dla poszczególnych placówek handlu detalicznego.
W przypadku uwarunkowa decyduj cych o wyborze hipermarketów i supermarketów, jako
miejsca dokonywania zakupów respondenci zadeklarowali takie czynniki, jak: wygodny
parking (93,6%), dogodne godziny otwarcia (91,8%) oraz du y wybór towarów (90,0%), za
ród czynników, które mog
wymienili kolejno: du

odleg

by przyczyn

nie dokonania zakupów w hipermarkecie

od miejsca zamieszkania (10,0%) oraz nie zbyt mi

atmosfer zakupów (5,5%). Do ma ego sklepu osiedlowego respondenci wybieraj si przede
wszystkim ze wzgl du na: dogodn lokalizacj (21,8%), du y wybór towarów (9,1%) i
zadowalaj ca jako

obs ugi klienta (9,1%). Natomiast w ród s abych stron realizacji

zakupów w ma ych sklepach badani wymieniali: brak udogodnie (89,1%), brak wygodnego
parkingu (67,3%), brak promocji, degustacji i obni ek cen (40,0%).
Przy wyborze targowisk jako miejsca dokonywania zakupów, respondenci kieruj si
przede wszystkim: niskimi cenami (75,5%), du ym wyborem towarów (50,0%), atwym
dost pem do produktów na pó kach (21,8%). Do negatywnych stron dokonywania zakupów
na targowiskach ankietowani zaliczyli: brak udogodnie (93,6%), brak wygodnego parkingu
(81,8%), brak promocji, degustacji i obni ek cen (59,1%) oraz niedogodne dni i godziny
pracy (53,6%).
Wybieraj c sklep specjalistyczny respondenci bior pod uwag przede wszystkim:
du y wybór towarów (28,2%) i wysok jako

towarów (26,4%). W ród negatywnych stron
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dokonywania zakupów w sklepach specjalistycznych respondenci najcz ciej wymieniali:
brak udogodnie (90,9%) oraz brak wygodnego parkingu (66,4%).
Zmieniaj cy si styl

ycia konsumenta oraz zmiany w infrastrukturze handlowej

wp ywaj na ewolucj zachowania konsumentów je eli chodzi o sposób realizacji funkcji
zakupowych.
W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, i

96% respondentów dokonuje

wi kszych, jednorazowych zakupów, przy czym nieco cz ciej ich realizacj deklarowali
czy ni ni kobiety (odpowiednio 98% i 95%). Fakt dokonywania zakupów okresowych
okaza si by do

istotnie skorelowany z poziomem dochodów badanych (wspó czynnik

korelacji: 0,651).
Placówkami, w których najcz ciej realizowane s

zakupy okresowe okaza y si

by

hipermarkety (97,8%) oraz supermarkety (75,0%). Z kolei je eli chodzi o zakupy codzienne,
to zgodnie z wynikami bada ponad 99% respondentów dla ich realizacji korzysta z ma ych
sklepów osiedlowych.
Poniewa podstawowymi i w du ej mierze alternatywnymi wobec siebie miejscami
zakupu

okaza y

si

by

placówki

wielkopowierzchniowe

(super-

i hipermarkety) oraz ma e sklepy osiedlowe, postanowiono skonkretyzowa sposób realizacji
zakupów w tych placówkach.
Analiza materia u empirycznego wykaza a, i wi cej czasu i wi cej pieni dzy respondenci
przeznaczaj na zakupy w super- lub hipermarketach. Respondenci sp dzaj tam rednio 89
minut, a wielko

rednich jednorazowych wydatków wynosi w tych placówkach 238 z . Z

kolei na zakupy w ma ych sklepach osiedlowych respondenci po wi caj
a wydaj w nim przeci tnie 20 z . Wielko

rednio 18 minuty,

jednorazowych wydatków na zakupy zarówno w

du ych, jak i ma ych sklepach okaza a si

istotnie zwi zana z poziomem dochodów

respondentów.
W przypadku zakupów realizowanych w super- i hipermarketach wspó czynnik korelacji
wyniós

0,921, za

w odniesieniu do zakupów dokonywanych w ma ych sklepach

osiedlowych jego warto

by a nieco ni sza i wynosi a 0,893. Charakterystyczne jest, i

przypadku obu rodzajów sklepów wi cej na zakupy wydaj
(odpowiednio 246,78 z i 228,43 z oraz 20,93 z i 19,61 z ). P
by

tak e

czynnikiem

warunkuj cym

czas

realizacji

kobiety ni

m czy ni

respondentów okaza a si
zakupów,

szczególnie

w

wielkopowierzhniowych placówkach handlowych - kobiety przebywaj w nich zdecydowanie
ej od m czyzn (odpowiednio 101 minut i 75 minut). W przypadku zakupów
codziennych ró nice by y niewielkie (odpowiednio 19 i 16 minut).
4

Analiza preferowanych przez respondentów okresów realizacji zakupów wykaza a, i godziny
w jakich ich dokonuj s ró ne w zale no ci od dnia tygodnia. W okresie od poniedzia ku do
pi tku zakupy dokonywane s g ównie w godzinach 17.00-20.00, za w weekend g ównie
przed po udniem, w godzinach 9.00-12.00. Uzyskane dane s zbie ne z wynikami bada
firmy Healey&Baker (1998) (Polski..., 1999).
W ostatnim czasie wiele kontrowersji wywo uje kwestia handlu w niedziel , niektóre
rodowiska polityczne sugeruj

konieczno ci ustawowego zakazu handlu tego dnia.

Postanowiono wi c okre li , jaki jest stosunek badanych do tej problematyki. Uzyskane
wyniki wskazuj , i 64% badanych zakupów w niedziele dokonuje „raczej rzadko” lub
„bardzo rzadko”.
ród najcz ciej wymienianych powodów kupowania w niedziel podawano fakt
pojawienia si nag ej potrzeby (86,4%) oraz posiadanie wolnego czasu (50,9%). Rzadko jako
powód dokonywania zakupów w niedziel respondenci wskazali mniejszy t ok w sklepach
(15,5%) oraz traktowanie zakupów jako formy relaksu (1,8%). Najmniejsz ilo

wskaza

uzyska a odpowied , i w tym dniu mo liwe jest dokonywanie zakupów z rodzin (0,9%).
ród powodów nie kupowania w niedziel

najwa niejszym okaza si

brak potrzeby

(82,7%). Kolejnymi w hierarchii powodami by y: fakt, i sklepy s nieczynne (25,5%) i e
jest to wi to (20,9%). Zdecydowanie mniej wa ne dla respondentów okaza y si takie
powody, jak: jest to czas relaksu, odpoczynku (11,8%) oraz fakt pracy w niedziel (0,9%).
W ramach bada , których wyniki s przedmiotem analizy postanowiono tak e okre li , w jaki
sposób (z jakim wyprzedzeniem) badani podejmuj decyzj w odniesieniu do poszczególnych
grup produktów. W oparciu o uzyskane dane stwierdzono, i :
Planowanie z wyprzedzeniem decyzji nabywczych zadeklarowali badani przede wszystkim w
stosunku do artyku ów RTV (66,4%), ywno ci (41,8%), artyku ów gospodarstwa domowego
(24,5%) oraz obuwia (20,9%), za w najmniejszym stopniu takie post powanie dotyczy
ksi ek (6,4%), u ywek (7,3%) oraz chemii gospodarczej i kosmetyków (po 8,2%).
Analizuj c ten sposób podejmowania decyzji w zale no ci od p ci zauwa ono, i kobiety
cz ciej z wyprzedzeniem planuj zakupy wszystkich produktów ni m czy ni.
Podejmowanie decyzji w domu bezpo rednio przed wyj ciem dotyczy g ównie
artyku ów chemii gospodarczej (26,4%), artyku ów gospodarstwa domowego (17,3%) oraz
kosmetyków (15,5%).
Decydowanie o zakupie w drodze do sklepu obserwowano g ównie w przypadku kosmetyków
(19,1%), chemii gospodarczej (17,3%), u ywek (15,5%) oraz artyku ów gospodarstwa
domowego (10,0%).
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Cz ste zmiany decyzji podj tych w domu w placówkach handlowych deklarowali
respondenci g ównie w stosunku do kosmetyków (46,4%), u ywek (45,5%), ksi ek (40,0%)
oraz ubra

(35,5%), przy czym m czy ni cz ciej zmieniaj

decyzj

w przypadku

kosmetyków (odpowiednio 49,0% i 44,1%), chemii gospodarczej (43,1% i 27,1%) oraz
artyku ów RTV (27,55 i 8,5%), za

kobiety nieco cz ciej w przypadku

ywno ci

(odpowiednio 27,1% i 23,5%) oraz ubra (37,3% i 33,3%).
Jak ju

wspomniano zmiany jako ciowe w handlu zwi zane s

g ównie z

dynamicznym rozwojem wielkopowierzchniowych placówek handlowych, takich jak
hipermarkety, supermarkety oraz sklepy dyskontowe. W badaniu podj to wi c prób oceny,
które z nich s respondentom najbardziej znane (znajomo
których

placówek

najcz ciej korzystaj .

wielkopowierzchniow

placówk

Okaza o

si ,

handlow , której znajomo

wspomagana) oraz z us ug
e

najbardziej popularn

zadeklarowa o a

respondentów jest hipermarket Hit, co zwi zane jest zapewne z faktem, i

100,0%
ta sie

hipermarketów pojawi a si w Polsce (i w Warszawie) jako pierwsza. Wyniki te s odmienne
od bada przeprowadzonych przez GfK Polonia (2000), wed ug których najbardziej znan
placówk

wielkopowierzchniow

jest dyskont Biedronka. Na dalszych pozycjach w ród

placówek najbardziej znanych uplasowa y si : Auchan (99,1%), Globi (86,4%), Rema 1000
(77,3%), Robert (77,3%), Geant (73,6%) Billa (67,3%), Rosmann (64,5%), Carrefour
(61,8%), E. Leclerc (50,9%). Pozosta e placówki znane by y przez mniej ni

50%

respondentów. Z kolei odpowiadaj c na pytanie, z których placówek korzystaj , badani
wymieniali kolejno: Geant (57,3%), Rema 1000 (56,4%), Auchan (51,8%), Globi (48,2%),
Hit (45,5%), Carrefour (30,0), E. Leclerc (25,5%), Biedronka, Robert i Rosmann (po 21,8%).
Znajomo

placówek okaza a si by silnie skorelowana z faktem korzystania z ich us ug -

wspó czynnik korelacji 0,896.
Obok analizy znajomo ci i preferencji respondentów z zakresie marek placówek
handlowych w badaniu poruszono równie kwesti stosunku respondentów do produktów
sprzedawanych pod mark w asn po redników handlowych. W Polsce zagadnienie to by o
do niedawna nieznane. Cho pierwsze du e sieci zagraniczne wesz y na nasz rynek w 1994
roku, w asne marki pojawi y si na prze omie lat 1997 i 1998. Prawdziwym prze omem by o
pojawienie si najpierw w hipermarketach Geant, a potem w sklepach dyskontowych o tej
samej co marka w asna nazwie, znaku Leader Price oraz ofensywa sieci Tesco. Obecnie swoje
znaki ma ju

wi kszo

sieci hipermarketów, cz

sieci supermarketów i liczne sieci

dyskontowe [Weiss, 2001]. Ceny towarów opatrzonych mark w asn s o 20 – 30% ni sze
od cen ich markowych odpowiedników na rynku i w
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nie ceny s elementem najsilniej

przyci gaj cym kupuj cych [Olbrot, 2001]. Ubo enie konsumenckich portfeli w ci gu
ostatnich dwóch lat sprzyja zwi kszonemu popytowi na produkty z dolnej pó ki cenowej, a
wprowadzaj cy marki w asne korzystaj równie z tego, e lojalno

wobec marki nie jest

domen polskiego konsumenta [Weiss, 2001].
Na podstawie wyników bada

w asnych stwierdzono,

e znajomo

produktów

opatrzonych mark w asn placówki handlowej przez respondentów jest ograniczona, a
kupowanie takich produktów ma o popularne, o czym wiadczy niska rednia cz stotliwo
zakupu (3,2 w skali od „0” – nigdy, do „6” – bardzo cz sto). Jako powód kupowania tego
typu produktów badani w 56% wskazali przede wszystkim nisk cen oraz brak przywi zania
do innych marek (21,7%), jest to nieco wy sza w przypadku kobiet (3,25) ni m czyzn
(3,06) (Wykres co potwierdza zaprezentowan wcze niej opini Olbrot (2001) i Weiss (2001).
Najcz ciej kupowan przez respondentów mark po rednika okaza a si by marka Leader
Price.
Oprócz atrakcyjnej oferty asortymentowej i cenowej cz sto stosowanym sposobem na
przyci gni cie klientów do sklepu i zyskanie ich przychylno ci jest podejmowanie dzia

z

zakresu szeroko rozumianego merchandisingu, w ramach którego do najwa niejszych
kierunków aktywno ci nale

organizacja promocji i w

ciwa ekspozycja towarów.

Uzyskane wyniki upowa niaj do stwierdzenia, e 47,3% respondentów ma pozytywny
stosunek do dzia

zwi zanych z promocj sprzeda y w placówkach handlowych ( rednia

ocena 0,45 w skali od „–2” - bardzo nie lubi do „2”- bardzo lubi ). I w tym przypadku p
by a wa nym czynnikiem warunkuj cym postaw respondentów. Okaza o si bowiem, i
dzia ania promocyjne ciesz si wi ksz akceptacj w ród kobiet ( rednia 0,51) ni m czyzn
rednia 0,37). Wyniki te znalaz y potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych przez firm
Ipsos-Demoskop, na podstawie których stwierdzono, i
promocji pozytywne nastawienie - a

wi kszo

Polaków ma wobec

72% respondentów „generalnie lubi promocje”

[Dublinicz, 2001]. Promowane produkty kupowane s

przez badanych najcz ciej w

placówkach wielkopowierzchniowych, takich jak supermarkety, hipermarkety. Je eli chodzi o
preferowane formy promocji sprzeda y stwierdzono, i

respondenci najbardziej lubi

okresowe obni ki cen towarów (89,1%), nast pnie dodatkowe ilo ci produktu gratis (55,5%)
oraz bezp atne próbki towarów (48,2%). Wed ug bada

firmy Ipsos-Demoskop polski

konsument najbardziej ceni i najch tniej uczestniczy w promocjach przynosz cych mu szybk
namacaln korzy , a ulubione przez Polaków formy promocji to: dodatkowa ilo

produktu,

obni ki cen i degustacje [Dublinicz, 2001]. Podobne wyniki uzyskano w badaniach
przeprowadzonych przez IQS Quant Group - w tym przypadku obni ka cen okaza a si by
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wa

zach ta do wzi cia udzia u w promocji dla 75% badanych, za degustacja dla 60%

badanych.
Z kolei je eli chodzi o ekspozycj towarów w placówkach handlowych stwierdzono,
na wyeksponowane w ramach ekspozycji specjalnych produkty zwraca uwag 58,2%
badanych i zainteresowanie tego typu form stymulacji zachowa zakupowych jest wi ksze
ród kobiet ni m czyzn, a tak e ro nie wraz z wiekiem (wspó czynnik korelacji 0,855).
Oprócz promocji i ekspozycji na zachowania nabywcze mo e oddzia ywa tak e wp yw
sprzedawców. Jednak jak wynika z bada autorki zdecydowana wi kszo

badanych (75%)

bardzo rzadko korzysta z pomocy personelu sklepowego, a w ród korzystaj cych przewa aj
kobiety.
Jedn z nowoczesnych form zacie niania kontaktów pomi dzy placówk handlow
a klientami jest proponowanie klientom firmowych kart kredytowych. Uzyskane wyniki
wiadcz , i korzysta z nich niewielki odsetek respondentów (11,8%) i s
czy ni (15,7%) ni kobiety (8,5%). Powszechno

to cz ciej

korzystania z kart jest najwi ksza w

grupie wiekowej 36-45 lat, a tak e silnie skorelowana z dochodami (wspó czynnik korelacji
0,947).
Miar
skuteczno ci

skuteczno ci dzia
dzia

merchandisingowych jest lojalno

merchandisingowych

jest

klientów. Miar

lojalno

klientów.

Dla oceny, w stosunku do jakiego profilu asortymentowego placówek, konsumenci s
najbardziej lojalni poproszono ich o okre lenie w ilu miejscach dokonuj
poszczególnych produktów, daj c im do wyboru nast puj

kafeteri

zakupów

odpowiedzi:

w wielu ró nych miejscach, w 2-3 ró nych miejscach, stale w jednym miejscu. Nast pnie
poszczególnym okre leniom werbalnym przyporz dkowano warto ci liczbowe (odpowiednio
w

wielu

ró nych

–

0,

w

2-3

ró nych

miejscach

–

2,

stale w jednym miejscu – 4) i obliczono redni arytmetyczn . Na tej podstawie stwierdzono,
najwy sz lojalno

w stosunku do miejsca zakupu wykazuj badani w przypadku zakupów

ywno ci ( r. 1,1), kosmetyków ( r. 0,78), chemii gospodarczej ( r. 0,76) oraz, cho w
mniejszym stopniu, u ywek ( r. 0,51), AGD ( rednia 0,49) i RTV ( r. 0,45). Natomiast brak
lojalno ci charakteryzuje zakup ksi ek, kaset i p yt CD( r. 0,27), a tak e odzie y ( r. 0,16) i
obuwia ( r. 0,15). Generalnie stwierdzi

mo na, i

lojalno

wzgl dem miejsc zakupu

wszystkich grup produktów jest niska i wynika raczej z przyzwyczajenia i dost pno ci
placówek ni

wiadomego wyboru.
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Podsumowanie
Podsumowuj c uzyskane w efekcie badania ankietowego wyniki stwierdzi mo na, i
zwyczaje zakupowe badanych uwarunkowane s

istotnie przez czynniki o charakterze

demograficzno-ekonomicznym, a tak e przez czynniki ekonomiczne o charakterze
zewn trznym, takie jak: poda , poziom cen oraz infrastruktura handlowa. Polacy szybko
odnale li si w nowej rzeczywisto ci rynkowej - zmieni y si ich zwyczaje zakupowe czego
wyrazem jest wzrost cz stotliwo ci korzystania z us ug hipermarketów, g ównie w celu
dokonania zakupów okresowych. Z kolei zakupy codzienne realizowane s przede wszystkim
w sklepach osiedlowych, co sprawia, e wprawdzie placówki te odwiedzane s z du
cz stotliwo ci , jednak e poziom wydatków w nich ponoszonych jest ponad dziesi ciokrotnie
ni szy ni ma to miejsce w placówkach wielkopowierzchniowych. Na decyzj badanych o
wyborze miejsca zakupu wp yw wywieraj w g ównej mierze czynniki takie, jak: du y wybór
towarów, niskie ceny oraz dogodna lokalizacja placówki handlowej, przy czym dwa pierwsze
czynniki to uwarunkowania wyboru placówek wielkopowierzchniowych (supermarkety,
hipermarkety), za uwarunkowanie trzecie jest jednocze nie najwa niejszym czynnikiem
decyduj cym o wyborze przez respondentów ma ych sklepów osiedlowych jako miejsca
dokonywania zakupów.
Czynnikiem aktywizuj cym zachowania nabywcze s dzia ania z zakresu merchandisingu
stosowane na coraz szersz skal przez placówki handlowe. Na podstawie bada stwierdzono,
s one w ró nym stopniu akceptowane i zauwa ane przez nabywców, i tak:
respondenci pozytywnie odnosz

si

do dzia

promocyjnych podejmowanych w

placówkach handlowych, do najbardziej preferowanych form promocji nale

okresowe

obni ki cen, dodatkowe ilo ci produktów gratis oraz bezp atne próbki towarów, za miejscem
gdzie

respondenci

najcz ciej

nabywaj

promowane

produkty

s

placówki

wielkopowierzchniowetj. hipermarkety i supermarkety, ekspozycje specjalne zauwa ane s
przez ponad po ow respondentów lecz wyeksponowane produkty nabywane s z niska
cz stotliwo ci , zdecydowana wi kszo

badanych rzadko korzysta z pomocy sprzedawców

wi c ich wp yw na zachowania nabywcze klientów jest ograniczony, z kart kredytowych
placówek handlowych korzysta co dziesi ty badany i s to cz ciej m czy ni oraz osoby o
wysokich dochodach, produkty sygnowane mark po redników kupowane s przez badanych
raczej rzadko, nieco cz ciej przez kobiety i osoby o niskich dochodach.
Cecha charakterystyczn jest niska lojalno

polskich nabywców wzgl dem miejsc zakupu –

wybieraj c placówk handlow kieruj si oni przede wszystkim wzgl dami finansowymi i
wygod .
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Conditions of polish consumers shopping behavior – the results of research

Summary
The article presents the results of a questionnaire research concerning conditions of shopping
behavior of Polish consumers carried out in 2002. The analysis of shopping behavior of
searched sample of respondents includes among others: conditions of retail outlets choice,
specific features of consumers behavior during everyday and periodical shopping,
respondents attitude towards doing shopping of Sundays and their preferences as far as
chosen kinds of merchandising activities.
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