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Szanowni Pw1stwo 

Zespól Nauk Rolniczych i Leśnych Komitetu Badań Naukowych od kilku lat na różnych 
spotkaniach podnosił sprawę liczby i poziomu czasopism naukowych i na11kowo
-tecl111icznych funkcjonujących w tym obszarze nauki. W porównaniu z innymi krajami 
oraz dziedzinami nauki w Polsce sytuacja wydaje s ię niepokojąca. Z zakresu 
problematyki rolnictwa, leśnictwa i dyscyplin pokrewnych ukazuje się u nas blisko 
200 tytulów, spośród któ1ych wiele ma relatywnie niską rangę, a.Jedynie kilka znajduje się 
na Liście Filadelfijskiej. 

W tym kontekście za szczególnie niekorzystne można uznać istnienie w każdej uc::elni 
rolniczej odrębnych czasopism poświęconych dyscyplinom 'Wiedzy reprezentowanym pr::ez 
poszczególne wydzialy. Sprmvia to, że w każdej dyscyplinie wydaje się po kilka ::eszytów, 
które w większości ukazują się nieregularnie, mają lokalny zas ięg wskutek zamies::czania 
prac głównie własnych autorów oraz niezbyt wysoki poziom. Dlatego Zespól P06 od 
początku popierał ideę utworzenia w poszczególnych dyscyplinach nauk rolnic::ych i le.i'nych 
j ednego akademickiego czasopisma naukowego (wydawanego przez wybraną uczelnię), 
w któ1ym publikowaliby specjaliści danej branży z kraju i zagranicy. Dob1ym krokiem 
w tym kierunku było utworzenie staraniem O.\:rodka Wroclawskiego elektronicznego perioc61k11 
„ Electronic Journal of Polish Agricultural Universities ", któremu stosunkowo s::ybko udało 

się uzyskać poziom umożliwiający przyznanie wysokiej kategorii w rankingu Zespolu P06. 
Mamy nadzieję, że fakt ten zachęci! s'rodowisko do publikowania swoich prac w tym 
czasopiśmie, a redakcje do dokonywania starannej ich selekcji. 

Z j eszcze większym zadowoleniem witamy powalanie, na podstawie poro::umienia 
JM Rektorów wszystkich uczelni rolniczych, czasopisma „Acta ScienliCllwn Polonorwn ", 
w ramach, którego przewiduje się wydawanie kilkunastu serii specjalistycznych. 
z redakcjami w ośrodkach mających w danej dziedzinie odpowiednią renomę 

i doświadczenie ec(ytorskie. Jesteśmy przekonani, że wiele z tych serii w niedługim 
czasie spełni k1yteria wymagane przy nadawaniu najwyższych kategorii na listach 
Zespołu P06 i innych zespolów Komitetu Bac/mi Naukowych. 

Życząc Zespalam Redakcyjnym powodzenia w niełatwej pracy edytorskiej, zachęcamy 
wszystkich do publikowania wyników swoich badC11i w nowym czasopi.\:mie. 

W imieniu 
Zespołu Nauk Rolniczych i Le.i'nych KBN 

cf-1 
Pro/ dr hab. Jan Gawęcki 



Od Rady Naukowej 

„ Acta Scientiarum Polonorum " Io czasopismo, które skupia kilkanaście 
specjalisty c:nych serii. Jedną z serii j est „ Oeconomia - Ekonomia ''. 

Fakt, że czasopismo obejmuje swą tematyką również nauki ekonomiczne j est dla uczelni 
rolnic:y ch zajmujących s ię tą dyscypliną szansą na lepszą promocję i upowszechnianie 
dorobku naukowego w szerszy m .frodowisku. Wszystkie serie czasopisma ASP są 
wydawane : 1ą samą regularno!ic ią, w ujednoliconej szacie graficznej , podobnych 
wy mogach redakcyjno-wy dawniczych oraz me1y to1ycznych. Zwiększenie zasięgu 

odd: ialy wania czasopis111a prowadzić będz ie do usprawnienia wy miany informacji 
111 lepiej z integrowany m, interdyscyplinarny m środowisku uczelni rolniczych 
i 1v:aje111 nego, lepszego poznania obszarów i dyscyplin badawczych pracowników 
tych .frodowisk. Dotychczasowe zaangażowanie ośrodków naukowych w wydawanie 
c:asop is111a w wy miarze kilkunastu serii tematycznych pozwala przypuszczać, że 

„ Ac la Scienliarwn Polonorum " oraz j ego seria „ Oeconomia " ma szansę stać s ię 

111 pr:ys:lośc i prestiżowym pis111em naukowy rn z dz iedziny nauk ekonomiczno-rolniczych 
"' .frodo ll' isku polskich i : agranicznych uczelni. 

Auykułv do serii 111 ogą być przygotowy wane wjęzyku polskim z tytułem, słowami 

k/11c:owy111i i stres: c: eniem 1 vjęzyk11 angielskim. Rada Naukowa serii zwraca uwagę 
na ważnn.i'ć 1ego tv pu informacji, a więc i potrzebę ich starannego opracowania, gdyż 
:all ·a1 ·10.~ć każdego nu111er11 111 postaci abstraktów wjęzyku ang ielskim będzie 

m :pmvs: echniana na stronach intem elOH'.)ICh. Część artykułów autorów z Polski 
i: :agmnicy może bvć p ublikowana w ·wersji angielskiej. Planujemy wy dawanie dwu 
11u111erÓ H1 serii "' c iągu roku. Polączone numery 1- 2 (2002) zostały wydane w Szkole 
Gló1r11ej Gospodarstwa Wiejskiego w Wars: awie, na koszt tej uczelni, zgodnie 
: ll 'C:e.\;11iejs:y 111i ustaleniami Rektorów i Rady Programowej czasopisma „Acta 
Scie111iaru111 Polonoru111 ". 

Opiaty : o publikację prac 111 ASP w 2003 roku ponoszą autorzy, przy czy m wielkość 

01J!ut_1· hęd: ie ustalana pn wvdaniu kolejnego numeru. Oplata może zostać obniżona 

/11/J :nies iona li ' w,11padku otr:y111ania prze: czasopismo dofinansowania z KBN. 

Zp,los:a11e artykuly prosimv pr:e.1ylać poc: lą elektron iczną na adres: 
so11·icka@olphn.sggi v. ll 'Cllv.pl 
l i ' JJr:.1padku JJr: es )lla11ia 11:i-dmk11 należy dołąc:::yć również dyskietkę lub CD. 
Pr:es\'lkę : dopiskiem „ Acta Scie111ian1111 Polonorum " pros imy kierować na adres: 
f.: oted/'(/ Politvki Agmrnej i Marketingu 
li :\'d: io/ /:'ko110111ic:no-Rolnic:y 
, :kolo C.i ló irno Gospodars11 1·a 11 'iejskiego 
u/. /\'()l l'() /l/'S\'/IOll'SkO f 66 
0:3- -s- ll'ars:o11•a 

Z pmrażanie111. 

Dr hab. Janina Sawicka. prof nadzw. SGGW 
Pr:e i rndnic:ąca Radv Na ukowej serii Oecono111ia 
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ROLA ZARZĄDZANIA NA PROGU XXI WIEKU 

Bogdan Klepacki, Barbara Gołębiewska 

My wiemy, że firm a j est organizacją tak złożoną i trudną do ogarnięc ia, że j ej 
przetrwanie w środowisku coraz bardziej nieprzewidywalnym, konkurencyjnym 

i niebezpiecznym j est 1yzykowne i zależy od codziennej mob ilizacji każdego 
grama inteligencji. 

K. Mas hushita, Prezes Phanasonic 

Streszczenie. W opracowaniu zwrócono uwagę na ro li;:. j aką odgrywa zarządzanie 

w rozwoju gospodarczym oraz cywili zacyjnym zarówno na poziomie mi kroekonomi cz
nym poszczegó lnych przed s i ębiorstw czy organi zacji , jak też w makroskali. czy li ca łego 

spo ł eczeń stwa . Scharakteryzowano również ewo lucj ę zmi an w za rządzaniu. rozwój my
ś li z zakresu organi zacji i za rządzani a. wspó ł czesne tendencje oraz wyzwani a w zakresie 
zarządzani a na progu XX I wieku. 

Słowa kluczowe: za rządza ni e , za rządzani e zasobami ludzkimi (ZZL). motywacje. ocena 
pracowni ków. 

WSTĘP 

W XX w. nastąpił wyj ątkowy postęp w rozwoju gospodarczym św i at a , zwłaszcza 

rejonów obj ętyc h s tre fą cyw ili zacyjną europej s ką, a n astępni e w Azj i Wschodniej. 
O postępi e tym zadecydowały zmiany w wielu obszarach, zw laszcza w rozwoju techni 
ki , biolog ii , zarządza nia , informatyki i ekonometrii. Przemiany te zna l azły odbicie we 
wszystkich dzialach i gał ęz i ach gospodarki oraz w życ iu spo łeczn ym . Os i ągni ęc i a m aj ą 

charakter zarówno materi alny, j ak i niemateri aln y. Z każdym z nich w i ąże s i ę jednak 
zas tosowanie zarządzani a , b ędącego dzialaniem po l egającym na dysponowaniu zaso
bami w taki sposób, aby uzyskać cele zgodne z zamierzeni am i k i eruj ącego. Zarządza ni e 

umożliw i a łączeni e różnego rodzaju pos tęp u i os i ąganie rozwoju gospodarczego oraz 
cywilizacyjnego zarówno na poziomie mikroekonomicznym poszczególnych przed s i ę

biorstw czy organizacji , jak też w makroska li, przez ca le społeczeń stwo - krajowe lub 
św i a towe . 
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Zmiany w za rządza niu n astępuj ą gwałtownie , zachodzą coraz szybciej , jednak ogól
nie możn a wytyczyć ich genera lny ki erunek - od zarządzani a intuicyjnego do podejścia 
naukowego - początkowo g łów ni e z uwzględnieniem zagadniel'I organizacyjno-techni
cznych , późn i ej też z włącze niem zagadnie11 bardziej humanistycznych. Przez tysiące 
lat, do prze ł omu XIX i XX w„ dominowało podej ście intuicyjne, tradycyjne, zwycza
jowe. Nie oznacza to, że w różnyc h miejscach nie pojawiały się myś l i czy zastosowania 
wiedzy z zakresu organizacji i kierownictwa, które imponują dotychczas. Wystarczy 
wspomnieć o budowie piramid, organizacji aprowizacji armii przez Aleksandra Mace
dol'lskiego czy organizacji zarząd zani a Rzymem. Jednak w skali masowej nowoczesne 
podejście do organizacji i zarządzani a pojawiło się niespeh1a wiek temu. Na równi 
z rozwojem techniki i biologii przyczyniło s i ę ono do os i ągnięcia obecnego poziomu 
rozwoju cywilizacji. Wiele wskazuje na to, że rola zarządzania w przyszłości nie będzie 
ma lala, lecz przeciwnie, jego ranga wzrośnie. Inne będą jednak wyzwania i stąd warto 
problematyce tej pośw ięc i ć nieco uwag i. 

ROZWÓJ MYŚLI Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 

Na przestrzeni wieków w różnych dziedzinach można było spotkać s i ę z tradycyj
nymi metodami organizowania pracy zarówno indywidualnej , jak i zespołowej , m.in. 
w ro lnictwie czy w rzemioś l e. Dopiero przemiany społeczn e i gospodarcze, jakie zaszły 
w ·to ·u n kach produkcj i na przełomie XIX i XX w. , spowodowały konieczność stwo
rzenia nowych koncepcji (zasad) zarządzania . Poważniejsze badania nad zarządzaniem 
zacz9 ly siQ w i ęc rozwijać dopiero w XIX w„ kiedy to rozwój przemysłu spowodował 
po_j awienie s i ę nieznanych przedtem zagadnie!'! organizacyjnych, związanych z nowymi 
sposobam i pracy (nowe maszyny, n a rzędz i a) i coraz liczniejszymi załogami robotników 
zatrudn ianych w przeds i ębiorstwach. Jednym z prekursorów naukowej organizacji pracy, 
który dos trzegł znaczenie zasobów ludzkich w organizacji , był brytyjski przemysłowiec 
Rober Owen. Uważa ł on, że większa trnska o robotników spowoduje zwiększenie 
produkl;_ji. Wprowadził lepsze warunki pracy, pos iłki pracownicze, wyższy wiek 
zatrudn ianych dzieci. Nie zna l az ł jednak n aś l adowców wśród sobie współczesnych , ale 
jego i lee zos t a ł y rozw ini ę te późn i ej. Do li cznej grupy pionierów zarządzania zalicza s i ę 

również Ch. Babbage·a - angielskiego matematyka koncentrującego swoj ą uwagę na 
c l Ckt ywnośc i produkcj i, ale dostTZegającego również element ludzki w zarządzaniu . 

W rozwoju naukowego zarząd zani a rozw in ę ł o s i ę wiele nurtów i kierunków myś ł e-

nin. do których można za li czyć [Griffin 1996]: 
pode.i śc i e kh:isyczne, w ramach którego można wyróżnić naukowe zarządza nie 
i za rząd za.ni e administracyjne, 
podej śc i e behaw ioralne - obej muj ące ruch na rzecz stosunków międzyludzkich , 

pod ej śc i e il ościowe. 

podej .' cie integruj ące . 

po_irzenic klnsyczne na za rządza ni e obej muje dwa rozne podejśc ia: naukowe 
1a rLąd 7ani c Tnylora (pierwotnie nazywane „zarządzan i em przez staw ianie zada11 '') 
i n1r1ącln1ni e adm ini stracyjne Fayo la (klasyczna teoria organizacj i). 

.·fe/(/ Sci. Pol. 
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Naukowe zarządzanie zajmowalo się poprawą wyników osiąganych przez poszcze
gólnych robotników. Taylor obserwując pracę robotników stwierd z ił spowalnianie 
przez nich pracy (celowa praca w tempie ni ższym od możliwośc i). Doszedl przy tym do 
wniosku, że możliwe jest projektowanie efektywnego wykonania pracy. Rezultatem 
jego eksperymentów było sformulowanie następujących kroków w naukowym za rzą

dzaniu: naukowo opracować każdy e lement pracy na danym stanowisku, naukowo 
dobierać pracowników (szkolić ich), nadzorować (by mieć pewność, że będą s i ę stosować 

do przypisanych im metod wykonywania pracy), dal ej pl anować pracę, ale wykorzy
stywać robotników do faktycznego jej wykonywania. Badacze tego kierunku by li prze
kon ani , że usprawnienie stanowisk pracy i calej za log i spowoduje \Vzrost s prawności 
całej organizacji. 

Drugim kierunkiem w ramach podej śc ia klasycznego by lo za rząd za nie admini stra
cyjne, które koncentruje s i ę na zarządzaniu całą organizacją. Jego głównym przedstawi
cielem był Henri Fayol , któ1y ujął praktykę zarządzania w czternastu zasadach, doty
czących podziału pracy, auto1ytetu, dyscypliny, jednośc i rozkazodawstwa, j ednośc i 

kierownictwa, podporządkowania interesu osobistego interesowi ogólu , wynagrodzenia, 
centralizacji, hierarchii, ładu , sprawiedliwości, stabilizacji personelu , inicjatywy pod
władnych i harmonii. Spojrzenie klasyczne stworzyło podstawy do dal szego rozwoju 
teorii zarządzania. Skoncentrowało również uwagę na zarządzaniu jako przedmiocie 
badań naukowych . Jednak w większości wypadków pracowników traktowalo raczej 
przedmiotowo. 

Nieco inne podejście do zarządzania prezentuje ki erunek behaw iora lny, który 
głównie zwracał uwagę na indywidualne postawy i zachowania oraz na procesy grupowe. 
Obejmuje on dwa kiernnki: ruch human relation i zachowania organizacyj ne. Do prekur
sorów podej śc ia behawioralnego zaliczany jest E. Mayo, który przeprowadzi! badania 
wpływu oświetlenia na wydajność pracy. Wnioskiem z tych badań bylo stwierd zeni e, i ż 

oświetlenie nie ma decydującego wpływu na wydajność , za l eży ona natomi ast od za in
teresowania pracownikami i ich pracą. Ruch human rel ation przyjmuje za lożeni e, że 

troska menedżera o robotników doprowadzi do wzrostu zadowolenia, które z kolei 
zaowocuje poprawą wyników. Kierunek ten koncentruje s i ę na malych zespolach pra
cowniczych i przez ich pracę oceniane jest zarządzanie całą organizacją. Wyróżnia s i ę 

w nim przede wszystkim dwóch badaczy: A. Maslowa i D. McGregora. Maslow wysu
nął teorię , że człowiek jest motywowany przez potrzeby, ukł adające s i ę w hi era rchię 

i obejmujące bodźce pi eniężne oraz społeczną akceptację. McGregor uj ąl swoją myś l 

w formie dwóch niezgodnych ze sobą (przeciwstawnych) teorii - teorii X odzw iercie
dlającej negatywne poglądy na robotników (odpowiadająjej pog l ądy naukowego zarzą

dzania) i teorii Y - bardz iej pozytywnej , reprezentuj ącej podej śc i e od strony stosunków 
międzyludzkich. McGregor był przekonany, że teoria Y j est najl epszą filozofią dla 
wszystkich menedżerów . Podej ście behawioralne zwróciło uwagę na stosunki mi<;:dzy
ludzkie, upowszechniło przekonanie, że pracownicy są nie tylko n a rzędz iem oraz przy
niosło ważne wnioski w dziedzinie motywacji i innyc h procesów in terpersonalnych 
w organizacjach. 

Kolejnym podejściem j est spojrzenie ilośc iowe, w którym stosuj e s i ę techniki 
ilościowe . W ramach tego spojrzenia możemy wyróżnić il o śc i ową teori ę za rząd zani a 

(podejśc ie do zarządzania koncentrujące s i ę zwła szcza na opracowaniu mode li mate-

Oecono111ia 1- 2(1- 2) 2002 
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matycznych) oraz zarządzanie operacyjne, polegające na wspomaganiu organizacji 
w efektywnym wytwarzaniu produktów i usług. 

Podej śc ie integrujące przyjmuje, iż wszystkie trzy poprzednie spojrzenia nie muszą 
być ze sobą sprzeczne, a ich dorobek można wykorzystywać jednocześnie. Dużą rolę 
odgrywa tu myślenie systemowe, zwracające uwagę na powiązania informacyjne mię
dzy organizacją a otoczeniem , na sprzężenia zwrotne między zjawiskami zewnętrznymi 
i wewnętrzny mi. 

WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU 

Obserwując współczesne tendencje w organizacji nowych, rozwojowych przedsię
biorstw, można zauważyć przes uwanie się znaczenia czynników produkcji, które 
w dotychczasowej formule oznaczają ziemię, kapitał, pracę i zarządzanie, w kierunku 
nabierania coraz większego znaczenia przez triadę , którą stanowią informacja, wiedza 
i krea tywność. Jest oczywiste, że należy jak najlepiej , najbardziej efektywnie wykorzy
stywać z i emi ę, a także środki trwałe i obrotowe, jednak czynnikiem decydującym 
o sukces ie s taj ą s i ę zasoby ludzkie, z ich umiejętnością osiągania i przetwarzania infor
macj i, pomys łowośc i ą i przeds iębiorczośc ią, poszukiwaniem nowych , twórczych roz
w i ąza ń. To ni e jest przypadek, że kraje, przedsiębiorstwa i organizacje przodujące , 

ekspansywne, relatywnie najbardziej dbają o zasoby ludzkie. Po dominacji w nauce 
i praktyce traktowania człowieka jako „człowieka ekonomicznego" coraz szersze jest 
widzenie go jako „człowieka społecznego" , a na horyzoncie pojawia się pojęcie „czło
wieka samorea li zuj ącego się". W ostatnich dwudziestu łatach rozwinął się więc bardzo 
silny nurt naukowy i praktyczny, określany j ako zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL), 
który trak tuj e ludzi przyczy niających się do realizacji założonych celów i umocnienia 
przewagi konkurencyjnej organizacji jako najcenniejszy jej kapitał. Widząc, że efek
t ywność przeds i ę bi o rstwa za leży od kreatywności pracowników, pracodawca inwestuje 
w nich , m.in . w formie różnych szkole11, kursów, doświadczel'l . Zmianie ulega rola 
po lity ki personalnej , form naboru pracowników czy nawet całego procesu kadrowego 
w kierunku fo rm aktywnych, poszukiwania osób najbardziej sprawnych do obsady 
konkretnego stanowiska, na które dokonywana jest rekrntacja. 

Szczegó lnie dużej wagi w zarządzaniu nabiera problematyka jakości we wszystkich 
j ej wymiarac h - od cech uży tkowych , ni ezawodnośc i , praktyczności , zgodności z wymo
gami i normami , trwałości , ł atwośc i obs ługi, estetyki i wyglądu po postrzeganąjakość 
związa ną z marką produktu. J akość dotyczy nie tylko produktu czy usługi , lecz także 
procesu produkcyjnego i wszystkich funkcji przeds i ębiorstwa. Jakość tak rozumiana 
okreś l on a jest j ako „big Q" . Jej rozwój wiąże s ię z powstaniem systemu TQM, czyli 
kompleksowego za rządzan i a przez j akość. W systemie ty m za jakość odpowiadają wszy
~cy pracownicy, dążąc cło celu okreś l onego zgodnie z zasadą SMART [Skrzy pek 2000]: 

Spec ifi c - jasno okreś l ony, 

Measurab le - wymierny, 
Agreed - uzgodn iony z pracownikami, 
Reali st ic - realistyczny, 
T ime related - usytuowany w czasie. 
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Ogólnie można stwierdzić, że TQM opiera się na czterech zasadach: przyjęcie, że 
jakość jest glównym celem działania przedsiębiorstwa, zadaniem dla każdego pracow
nika, ma charakter wielowymiarowy, obejmuje ludzi , procesy i system. oraz uznanie, że 
wadom trzeba zapobiegać , a nie je wyk1ywać. Wydaje się , że system ten będzie się 

upowszechniał na różne branże, przedsiębiorstwa, organizacje. 

WYZWANIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NA PROGU XXI WIEKU 

Gwałtownie i coraz szybciej zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw oraz innych 
organizacji wywołuje już, a będzie powodowało coraz silniejsze procesy dostosowaw
cze w ich podejściu do zarządzania. Analiza sytuacji pozwala na wysunięcie kilku 
przemyśleń , które nie wyczerpują całości zagadnienia, mają jedynie kierunkowy 
charakter. 

I. Nie ulega wątpliwości , że o sukcesie organizacji i przedsiębiorstw w przyszlości 
będą decydowali ich członkowie i załogi , a dokładniej ich wiedza, umiejętności , 

doświadczenie , elastyczność, zdolności , cechy osobowe, motywacje itp. Stąd też 

w zarządzaniu wzrastać będzie rola czynnika ludzkiego, a więc organizacje będą musiały 

inwestować w pracowników. Oznacza to powolne wycofywanie s ię w wyborze strategii 
zarządzania naborem kadr z modelu sita na rzecz modelu kapitalu ludzkiego. Innego 
znaczenia nabiera też formułowanie pozytywnej kultu1y organi zacyjnej , wiążącej coraz 
silniej cały personel w dążeniu do realizacji wytyczonych celów. Pomocne może być tu 
wykorzystanie wzorców modelu japo11skiego. Wydaje s i ę, że dla cementowania 
pracowników będzie rozwijał się system zwolnie11 monitorowanych (outplacment) , 
zapewniający , że nawet po utracie pracy pracownik nie jest pozostawiony samemu 
sobie. Zmiana znaczenia zarządzania zasobami ludzkimi postawi też na porządku 
dziennym ścislą współpracę kierowników liniowych ze specjalistami do spraw osobo
wych, a także pełniejsze koordynowanie polityki kadrowej ze s trateg ią rozwoju całego 
przedsiębiorstwa. 

2. O przetrwaniu, a tym bardziej rozwoju przedsiębiorstwa XXI wieku decydować 
będzie umiejętność jego dostosowania si ę do turbulencji otoczenia. Dlatego t eż organi 
zacje sukcesu to „organizacje uczące się" . W ramach szkole11 nastąpi przes uni ęcie od 
form pasywnych (typu wykład , lektura, konferencja itp.) cło bard ziej aktywnych , takich 
jak: grupowe rozwiązywanie problemów, symulacj e i studium przypadku , modelowanie 
zachowail czy też - coraz bardziej obiecujące i coraz części ej stosowane - uczenie s i ę 

przez przygodę , np. tzw. outdoor training (praca zespolowa w grupach, na ł o ni e przy
rody, łącząca wysiłek fizyczny z rozwiązywaniem problemów ; naj częśc i ej s łu ży rozwi
janiu kreatywności i umiejętności pracy w zespole). W organizacjach może też n astąpi ć 

pewien powrót do tradycji , choć w innym ksztalcie, np. do mentoringu czy coachingu, 
gdzie osoby doświadczone przekazują swoją wi edzę osobom mniej fac howym (dawniej 
w nauce uważano to za rodzaj feudalizmu). 

3. Ze znacznymi zmianami należy liczyć s i ę w zakres ie motywowa ni a pracowni 
ków. Już obecnie w wielu przeds iębiorstwach i organizacjach wyraźni e widać, że 

motywacja czysto materialna nie jest skuteczna. Na l eży więc oczeki wać j a ki ej ś rorm y 
połączenia działania założeń moty wacyjnych teorii treśc i (g łówni e dotyczą potrzeb 
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ludzk ich) , teor ii procesu (oczek iwań , sprawiedliwości) , teorii wzmocnienia zachowań 
(wzmocnieni e pozytywne, negatywne) z teorią ustalania celów oraz japońskim podej
śc i em , traktujących zarówno kierujących , jak i podwładnych jako jedną grupę o wspól
nych ce lac h (np . koła j akośc i). W strukturze motywatorów można liczyć się ze 
wzrostem roli rekwizytów (samochód służbowy, telefon komórkowy, strój służbowy, 

transport itp. ), składników partycypacji fin ansowej typu udział w zyskach czy w kapi
ta le przeds i ę biorstwa (akcje), preferencyjne pożyczki oraz różnego rodzaju benefitów, 
jak np. opieka medyczna czy program emerytalny. 

4. W zakres ie polityki (strateg ii) kadrowej dużych organizacji należy liczyć się 

w przy padku naboru zewn ętrznego z „dopracowaniem" procedur, mniejszą przypadko
wośc i ą i nastaw ieni em na poszukiwanie osób do konkretnych stanowisk, czyli rekruta
cj ~ segme ntową. Oczekiwać na l eży też wzrostu znaczenia rekrutacji wewnętrznej 

spoś ród osób ju ż zatrudnionych. Coraz większą rolę może pełnić też ograniczanie 
kosztów zatrudnienia, np . przez pracę w nadgodzinach , a także w fonnie leasingu 
pracow ni ków na krótsze okresy. 

5. Znacznych zmian n a l eży oczekiwać w zakresie oceny kadr. W procesie ewaluacji 
zas tosowanie mają różn e ki·yteria, taki e jak: kwalifikacyjne (wiedza), efektywnościowe 
(wyniki), behaw ioralne (zachowania) oraz osobowościowe (cechy pasywne). Dotychczas 
kryte ri a te ocen iano na ogó ł roz łączni e zarówno w formie jedno-, jak i wielokryteryjnej. 
W przysz ł ośc i na leży oczekiwać kompleksowego ich ujmowania, z wykorzystaniem 
wielu zróżni cowanych technik , takich j ak: technika wydarze11 krytycznych (zapis 
zachowa 11 odbiegających od standardów), technika porównań ze standardami, porów
nywa nie para mi , technika wymuszonego rozkładu (tworzenie list kwalifikacyjnych, 
w któryc h wyodrębni a s i ę „najlepszych" i „najgorszych"), arkusze oceny, testy itp. Jako 
bardzo ob i ecujące wydają s i ę tak ie metody, jak: portfolio personalne (podział pracow
ników według dwóch kryteriów - efektów pracy i możliwości rozwojowych), metoda 
360° (samoocena oraz ocena pracownika przez przełożonych - bezpośredniego i nad
rzędnego, podwładnych , ws półpracowników i klientów), a także assessment center 
(badanie u zdolnień , osobowośc i , zachowai1 grupy kandydatów na kierowników przez 
zes pól ekspertów przy u życ iu różnych technik , ćwiczeń, pytań , obserwacji , analizy 
przypadków) . 

6. Przys pieszenie tempa życia gospodarczego, zmienność sytuacji , trudności 

w s pe łni eniu oczekiwai'1 i wymaga11 powoduj ą, że wiele osób pełniących funkcje kie
rownicze ( i ni e tylko) będz i e coraz częściej zestresowanych. Wynikać to może z prze
c i ążenia , sytuacji deprywacji (ni ezaspokojenie własnych poh·zeb), zagrożenia, niskiej 
od porno · c i na stre , różni cy mi ędzy stopniem naci sku otoczenia a umiejętnościami 
rad zenia obie itd. Spowoduje to, że w ramach edukacji przyszłych i obecnych kadr 
kierow niczych co raz w i ę k szego znacze ni a będz i e nabierać rozwijanie technik skutecz
nej relak sacj i, które już i s tni eją [H amer 1998], lecz wymagają upowszechnienia. 

7 . Wic ie wskazuje na to. że przysz ł ość stanowi gospodarstwo opaite na wiedzy 
(GOW). W ty m kontekśc i e zarządza ni e staje przed nowymi wyzwaniami, zwłaszcza 
związa n ymi z odpow iedz ią na n astępuj ące pytania [Kwiatkowski 200 I]: 
I) know-what - czy i i w iedz i eć, co rob i ć, 

_) know-why - dlaczego, 
3) know- how - j ak , 
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4) know-who - kto, 
5) know-when - kiedy, 
6) know-which - które funkcj e są najważni ejsze , 

7) know-between - jakie są relacje pomiędzy funkcjami organizacji i rynkami , 
8) know-where - gdzie szukać nowych rozwiązail, innowacji , 
9) know-whether - czy kontynuować badania o potencj alnie niebezpiecznych skut

kach ubocznych, 
I O) know-i ff - jeś li coś robić , to na jakich warunkach. 

Niezbędne jest wykształcenie społecze1'1stwa i menedżerów zdo lnych spros tać takim 
wymaganiom. Umiejętność właściwej odpowiedzi na tak postawione pytania wymaga 
zmiany w systemie kształcenia na każdym poziomie - od podstawowego do wyższego. 
Niezbędny jest proces odchodzenia od dotychczasowych metod nauczania i dochodze
nia do innych form edukacji . Obrazuje to poniższe zestawienie [Kwiatkowski 200 I]. 

OD 

nauczania 
pokazywania 
wierzenia 
słów 

słuchania 

podporządkowywania się 

dz i a łania w poj edynkę 
stresu 
nudy 
oceny 

DO 

uczenia się 
odkrywania 
rozumienia 
doświadczenia 

dzi ałani a 

przewodzenia 
dz i ałania w zespole 
wyzwania 
pobudzania 
tTeśc i 

niewiarygodne proste i możliwe 
Takie podejście do zarządzania jest konieczne, aby polskie spo łecze r'l stwo przyj ęło 

wyzwanie gospodarki otwartej na wiedzę w XXI w. oraz nie by ł o opóźn i one wobec 
rozwoju społeczeilstw krajów rozwiniętych. Aby tak s i ę stało , musi mieć miejsce zjawi
sko, które spowoduje, że [Kukłiilski 200 I]: 
I) polskie społeczeilstwo będzi e konkurencyjne, a więc uzna zasadę konkurencji jako 

naczelną zasadę organizacji społecze 1i stwa , gospodarki , pa11stwa, 
2) polskie społecze11stwo będzi e innowacyjne, czyli innowacje s potkają s i ę z jednej 

strony z pozytywnym odzewem, z drugiej zaś zostaną stworzone wa run ki dla 
kreowania nowych rozw iąza 11 na wszelkich połach ak tywnośc i s połeczn ej i gospo
darczej, 

3) niezbędna jest permanentna, efektywna edukacja s po łecze 11 stwa na ka żdym pozio
mie - zawodowym i wiekowym. 
Przedstawione rozważa nia i uwagi wskazuj ą, że w bieżącym wieku będ z i emy mi eli 

do czynienia z olbrzymimi zmianami w zakres ie zarządzani a i edu kacj i. Będą one doty
czyły wielu aspektów, zwłaszcza dochodzenia do perfekcji w zakres ie j ak ośc i , uela
stycznienia oraz spłaszczenia struktur organizacyjnych , globali zacji orga nizacj i, zmian 
kanałów komunikacji między filiami czy dzia ł a mi przeds i ębiorstw. Glówne zmiany 
będąjednak zawsze w i ąza ly s i ę z czynnikiem ludzk im . Stąd wielk iego znaczenia nab ie
ra aktywna, wielostronna edukacja , zwłaszcza młodego pokolenia , poczynając od 
szkoły podstawowej po studia wyższe. Niezbędn e jest też ksztalcenie permanentne osób 
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dorosłych. Zarówno w stosunku do dzieci , młodzieży, jak i dorosłych powinno ono być 
prowadzone nie metodami podającymi , z rozwojem umiejętności zapamiętywania, 

encyk lopedycznymi , lecz głównie dla umiejętnego znajdowania rozwiązaó w nowych 
sytuacjach, a także dostosowywania się do zmian, głównym bowiem zadaniem kadry 
kreującej przyszłość będz i e dostosowywanie, adaptowanie, czyli nieustanne zmienianie. 
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ROZMIARY BEZROBOCIA W POLSCE I JEGO NEGATYWNE 
NASTĘPSTWA 

Lech Pałasz 

Streszczenie. Głównym celem artyku łu jest przedstawienie poziomu bezrobocia w Po lsce 
i jego trendów, dodatkowym zaś - pokazanie jego negatywnych skutków. Żródłcm mate
rialów by ły: dane statystyczne GUS za lata ł 990- 200 I, badania CBOS. lit eratura oraz 
bezpośrednie wywiady z bezrobotnymi. Artykuł ko1iczą istotne dla praktyki gospodarczej 
wnioski. 

Słowa kluczowe: poziom bezrobocia, sfera ubóstwa. 

WSTĘP 

Procesy dostosowawcze gospodarki polskiej do wymogów gospodarki rynkowej 
przyniosły wiele trudnych do rozwiązania problemów s połecznych i ekonom icznych. 
W wyniku tych przemian syste111owych zrodziło s ię bardzo niebezpieczne s po łeczni e 

zjawisko bezroboc ia . Stało się ono poważną przyczyną ubóstwa, które jest s połecznym 
skutkiem przemian ustrojowych. 

Zakres pracy dotyczy głównie roz111iaru bezrobocia w latach 1990- 200 I, 
z uwzględnieniem mężczyzn , kobiet i zwołni e11 grupowych oraz n a pływu i odpływu 
bezrobotnych. Przedstawiono też poziom bezrobocia na obszarach wiejskich oraz j ego 
charakterystykę. Zaprezentowano ponadto różnice w poziomie bezrobocia w poszcze
gólnych województwach. Na zakończenie pracy przedstawiono niektóre n as tęp stwa 

bezrobocia, zw łaszcza ubóstwo, oraz wnioski. 

ISTOT A RYNKU PRACY I BEZROBOCIA 

Zdolność do pracy i możliwość jej wykonywania jest niez111iernie ważnym czynni 
kiem rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Stąd ciąży s i ę do optymalnego wyko
rzystania zasobów pracy w celu powstawania dóbr i u s łu g. W prak tyce jed nak zawsze 
zdarza s i ę . że część osób z różnyc h przyczyn n ie pracuj e. 
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Przem iany ustrojowe po 1989 r. spowodowały wyraźne i natychmiastowe zm iany 
na rynku pracy. Następstwem transformacji ustrojowej , zmiany systemu centralnie 
planowanego na wo lnorynkowy, był m.in. wzrost bezrobocia. Spowodowane ono byto 
glównie zmniej szeniem popytu i ma l ą konkurencyjnością rodzimych produktów. 

Demokracja w transform acji s po łeczn ej i gospodarczej j est konieczna, lecz nie 
wys ta rczaj ąca dl a funkcjonowania gospodarki rynkowej. Nie może sama zapewnić 
trwalego rozwoju gospodarczego . Silna tendencja upolitycznienia procesu transformacji 
ustrojowej nie sprzyja rozw i ązywaniu problemów spolecznych, w tym narastającego 
bezroboc ia. 

Zjawisko bezroboc ia d otknę lo g łówni e pracowników fi zycznych w przedsi ębior
stwach pa1'l stwowych, zw ł aszcza niewykwa lifikowanych i w nie najmłodszych grupach 
wiekowych, oraz abso lwentów niektórych kierunków szkół ś rednich , np. techników 
ro lni czych, li ceów medycznyc h. Wzrosto równocześnie zapotrzebowanie na absolwen
tów ucze lni o wyksztakeniu specja listycznym, w tym głównie specjalistów z dziedziny 
marketingu, zarządzania , finansów, bankowośc i , informatyki. 

Oprócz przyczyn s po łecznych i politycznych powstania bezrobocia, były też prze
s ł ank i ekonomiczne. Zaznaczy ł y s i ę głównie od początku 1994 r. W praktyce, gdy bez
roboc ie wys t ępuj e w niew ielkim wymiarze, to nie przynosi zauważalnych negatywnych 
skut ków . Stopa bezroboc ia rejestrowanego na poziomie 2- 3%, a nawet 4-5% może być 
korzy ·tna ze wzgl ęd u na pozytywne oddziaływanie na dyscyplinę pracy i zmiany 
strukturalne w gospodarce. J eś li stopa bezrobocia jest wyższa od tego poziomu, staje się 
to niekorzys tne dla gospodarki , co w efekci e odczuwa całe społeczeństwo. 

Bezrobocie jest w i ęc ce ną za transformacj ę, zwalczanie inflacji , dążenie do równo
wagi gospodarczej przez ograniczenie popytu. Zmniejszenie popytu przekłada się na 
ob ni żen i e poziomu produkcj i, a to z kolei pogarsza rentowność przedsiębiorstw , powo
łuje ob ni żeni e plac i poziomu życ ia spolecze 1'l stwa. 
Wyróżni a s i ę cztery glówne przyczyny bezrobocia w Polsce: 
d uży spadek produkcji materialn ej oraz ograniczenie działalnośc i w różnych dzie
dzinach życ i a; 

zmniejszenie za truclnienia w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki 
oraz ograniczenia popytu na dobra i usl·ugi; 
wprowadzenie zas iłku dla bezrobotnych, którzy dotychczas nie pracowali , a podej
mowa li pracę dorywczą i ni e lega ln ą; 

7astosowanie mechanizmu kszta łtowania funduszu plac oraz opodatkowania jego 
wzrostu , który zac h ęca ł do zmniejszeni a zatrudnienia, aby osiągnąć wzrost płac 
przec i ę tnyc h. 

KSZTAŁTOWANIE S I Ę POZIOMU BEZROBOCIA 

Bezroboc ie rejestrowane występuj e od 1990 r. Analizie poddano dane o jego 
poziom ie w latach 1990- 200 I. Stopa bezrobocia najpierw wyraźnie rosła , potem mala ła 

od 1995 r. do 1999 r. , aby znów intensywnie wzrastać. Na koniec 200 I r. stopa bezro
boc ia w ni osla 17, -1% (tab. 1). 

Acta Sci. Pol. 



Ro::miwy bezrobocia w Polsce ... 15 

Tabela I. Bezrobotni zarejestrowani w latach 1990-200 1 
Table I. Registered unemployed in 1990- 200 I 

Z ogó łem Stopa 
Lata Ogól em From lota! b.:zroboc ia 
Year Tota l m9żczyżni kobiety zwolnieni g1upowo Uncmployment 

men women groupdis miss ratc 

w tys i ącach" 

in lhousand" 

1990 11 26, 1 522,4 573,7 183 ,1 X 

1991 2 155,6 102 1,5 11 34, 1 498,0 

1992 2509,3 11 70,5 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 11 80,2 1448,6 256,9 X 

1996 2359,5 983 ,9 1375,6 200,0 X 

1997 1826,4 722,2 11 03 ,2 124 ,0 X 

1998 183 1,4 760,0 107 1,3 125 ,0 X 

1999 2349,8 1042,5 1007 ,3 174 ,0 X 

2000 2702,6 12 11,0 149 1,6 185,8 X 

200 1 3 11 5, 1 1473 ,0 1642 ,1 243, 1 X 

w odsetkach 
in per cent 

1990 100,0 49, 1 50,9 16,3 6, I" 

199 1 100,0 47,4 52,6 23 , 1 11 ,4 h 

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 4 1,7 58,3 8,5 13,6 

1997 100,0 39,6 60,4 6,8 10,5 

1998 100,0 4 1,5 58,5 6,8 I 0.4 

1999 100,0 44,4 55 ,6 7,4 13,0 

2000 100,0 44,8 55,2 6,9 14,7 

200 1 100,0 47,3 52,7 7,8 17,4 

'od stycznia 1997 r. li czba zarejestrowanych bezrobotnych nic obejmuje osób odbywaj ących szkolenie lub 
s taż u pracodawcy. 
"from January 1997 regislered unemployed number docs not cover those in lrainings or cducati ng. 
"ludnośc i czynnej zawodowo ogólcm. od nas tę pnego roku s topę bezrobocia ob liczono w stosunku do l udnośc i 
cywi lnej czynnej zawodowo. 
"101al labour force, from ncxl year rate was ca lculated to civil labour lo rce. 
Żród l o. Source: Bezrobocie w Polsce I- IV kwarta! 199 1, GUS 199 1, s. 6- 7: !3ezrobocic rejestrowane 
w Polsce I- IV kwartał 1993, GUS 1994 s. 19- 20; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I- IV kwarta! 1994 , GUS 
1995 , s. 17; Bezrobocie rejestrowane w Polsce I- IV kwartał 1999, GUS 2000, s. V, 2, 12, 14 : !3czrobocic 
rejestrowane w Polsce I- IV kwart ał 200 1, GUS 2002, s. 2, 14. 

W latach 1990- 200 1 zma l ała nieco stopa bezrobocia wśród mężczyzn , a wzrosła 

w grupie kobiet. W 200 1 r. mężczyźn i bezrobotni stanowi li 47,3%, a kobiety 52,7% 
ogó~u bezrobotnych (tab. I). 
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W latach 1994- 200 I nastąpił wyraźny napływ liczby bezrobotnych - z 2094 tys. do 
2476,4 tys. osób. Równocześnie nieznacznie zmalał ich odpływ - z 2145 ,6 tys. do 
2063 ,7 tys„ a od 1998 r. następuje coroczny wzrost liczby bezrobotnych (tab. 2). 

Tabela 2. Naplyw i odplyw bezrobotnych w latach 1994-200 I (w tys.) 
Tab le 2. In fl ow and outfl ow of unemployed in 1994-200 I (in thousand) 

Bezrobotni wedłu g W tym bezrobotni, 
Lata stanu w końcu ro ku Napływ Odpływ którzy podj ę li pracę 

Ycar Year uncmpłoyed at Inflow Out flow lnclude those who 
the end o f yca r started work 

I 994 2838,0 2094,0 2145 ,6 1093 ,8 

I 995 2628,8 2371 ,3 2580,5 1267,7 

I 996 2359,5 2225, 1 2494,4 1304,6 

I 997 1826,4 205 1,3 2584,4 1258 ,9 

1998 I 83 1,4 2127,9 2122,9 1023 ,6 
I 999 2349,8 2562,9 2044,4 1009,9 

2000 2702,6 2475,9 2122,2 1064 ,1 

200 1 3 Ił 5,1 2476,4 2063 ,7 1008,8 

Przyrost (lub spadek) 
bezroboc ia 
Increase ( decrease) of 
unemployment 

- 51 ,6 

- 209,2 

-269,3 

- 533,1 

5,0 

518,5 

353,7 

412,7 

Ż rócłł o, Source: 13ezrobocie rejestrowane w Polsce I- IV kwartał 1999, op. cit„ s. 4: Bezrobocie rejestrowane 
li' Po lsce I- IV kwartał 200 1. op. cit „ s. 4: obliczenia częściowo własne (own calculations). 

Występują zauważa ln e różnice w poziomie bezrobocia w poszczególnych woje
wództwach (na koniec 200 I r.). Najwyższa stopa bezrobocia była w woj . warmińsko

-m azurskim (28,7%), lubuskim (24 , 1%) i zachodniopomorskim (24,0%), najniższa zaś 
w woj. pod lask im ( 15, I%), małopol skim ( 14,0%) i mazowieckim ( 12,9%) (rys. l ). 

A n a li z uj ąc dane o bezrobotnych według niektórych ich kategorii obserwuje się, że 
u d z i a ł poprzednio pracującyc h utrzymuje s i ę na podobnym poziomie (77-76,3%). Od
setek mieszkających na ws i wzrósł nieznacznie (z 40,8 do 42,7%). Wśród bezrobotnych 
niewiele j est osób pos i adaj ących gospodarstwa (1,4- 1,8%). Dużo jest natomiast osób, 
zw Jaszcza od 1997 r„ nie maj ących prawa do zas iłku , bo wskaźnik ten na koniec 200 l r. 
wyni ós ł a ż 80% (tab. 3). 

Szczególn ym ś rodowiskiem bezrobotnych jest wieś. Problem budzi wiele emocji, 
zwlaszcza na obszarach popegeerowskich. Materiały GUS wskazują, że bezrobocie na 
wsi waha s i ę w granicach 44-44,9%. Do tego jednak należy jeszcze dodać bezrobocie 
ukryte, co cła ł ączni e bezroboc ie na poziomie ok . 57% (tab. 4). 

Na bezrobocie na wsi maj ą wpływ m.in. rozdrobnienie agrarne, trudności zatrud
nienia w mi ejscu zamieszkania, duża od l egł ość cło n ajbli ższego zakładu czy in stytucji 
pracy, ni ski poziom wyk ształcenia , a tak że brak środków finansowych na podj ęc ie 

.l ziablnośc i na w las ny rachunek . S tąd też w latach 1996- 200 l stale wzrastała liczba 
bezrobo111ych za rejestrowanych i ni e mających prawa cło zas iłku (tab. 4). 

Poziom bezroboc ia w Po lsce jest szczegó lnie wysoki, zw łaszcza gdy porównamy 
go z poziom em bezrobocia w pa11stwach czlonkowsk ich Unii Europejskiej . Na przy
kia . na koniec li pca 2000 r. stopa bezroboc ia w strefie euro wyniosła 9, 1%, a ś rednia 
ogó km w kr::ij::ich Unii Europej skiej - 8,3%. Bezroboc ie najni ższe by ło wówczas 
w Luksemburgu - 2.2%, a n ajwyższe "" Hi szpan ii - 14,2% (rys. 2). 
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Rys. 1. Bezrobocie w poszczególnych województwach (na koniec styczni a 2002 r. ) 
Fig. 1. Unemployment in particular voivodeship (a t the end of January 2002) 

Tabela 3.Wybrane kategorie bezrobotnych w latach 1994-200 I 
Table 3. Selected categories of unemployed in 1994-200 1 
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w tys iącach 

in thousand 

1994 2838,0 2 186,2 11 57,9 39,4 76,3 14 15 ,3 102 1,8 569,5 15, 65,3 

1995 2628 ,8 2075 ,3 11 26,5 45 ,2 3 1,3 1079,9 782,4 466,9 15,7 19,6 

1996 2359,5 1967,7 1037 ,2 45 ,9 3 1,2 1135,5 795 ,6 504, 1 18,6 2 1,5 

1997 1826,4 1478 , 1 843 ,7 33, 1 26,3 1269,9 941 ,9 586,4 2 1,0 2 1,8 

1998 183 1,4 141 6,8 835,7 3 1,2 26,5 1411 ,1 I 0 11 ,7 646,3 22,4 23,3 

1999 2349,8 1792 ,9 1055,5 37,7 3 1,5 1795,7 1258,5 8 11 ,3 26,3 26,5 

2000 2703 ,0 2059,3 11 80,2 43 ,6 39,6 2 154 ,0 1536,8 948 ,4 3 1, I 33,5 

200 1 3 11 5, 1 2375,7 1328,7 54,7 50, 1 2490,8 1783,2 1070,9 38,9 42,2 
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Tab. 3 cd. 
Tab. 3 cont. 

w odsetkac h 
in per cent 

1994 100,0 77,0 40,8 1,4 

1995 100,0 78,9 42,9 1,7 

1996 100,0 83,4 44,0 1,9 

1997 100,0 80,8 46,2 1,8 

1998 100,0 77,4 45,6 l ,7 
1999 I 00,0 76,3 44,9 l ,6 

2000 100,0 76,2 43,7 1,6 

200 1 100,0 76,3 42,7 1,8 

2,7 49,9 36,0 

1,2 4 1, 1 29,8 

1,3 48 , 1 33 ,7 

1,4 69,5 51 ,6 

1,4 77,l 55,2 

l ,3 76,4 53,6 
1,5 79,7 56,9 
1,6 80,0 57,2 

20, 1 

17,8 

2 1,4 

32, 1 

35,3 

34,5 

35, I 
34,4 

0,5 
0,6 

0,8 

l , l 

l ,2 

1,1 
1,2 

1,2 

L. Pałasz 

2,3 

0,7 

0,9 

1,2 

1,3 
1, 1 
1,2 

1,4 

7.ródlo. Sourcc: 13czrobocic rejestrowane w Polsce l- l V kwarta ł 1999, op. cit. , s. 11; Bezrobocie rejestrowane 
w Pol sce I- IV kwan al 200 1. op. cit. , s. 11 K. Bieli , Spór o bezrobocie, raport specjalny R:::ecpospo/itej, 
nr 44 z 2 1.02.200 1 r. , s. A-7. 

Tabe la 4. Wybrane dane o bezrobotnych mieszkających na w s i w latach 1996-200 I (w tys.) 
T a b le 4 . Sclcctcd data of unemployed li vi ng in ru ra! areas in 1996- 200 1 (in tho usancl) 

W 1 y 111111i eszk ający na ws i 
lnclucl ing rura I pcoplc 

Lata Ogó ic111 ni c 1mti ący prawa nowo zarejestrowani wyrejestrowani 
Yca r Tota l raz~m do zas i ł k u w grudniu w grudniu poclję l i pracę 

Lota I without bencfit new registered in outregistered in got jobs 
Decem ber Decem ber 

1996 2359,5 1037,2 504, l 89,7 51 ,1 22,3 
1997 1826,4 843,7 586,4 69,9 49,6 19,7 
1998 183 1,4 835,7 646,3 87,0 39,9 15,7 
1999 2449,8 1055,5 8 1 l ,3 265,2 180,0 88,6 
2000 2702,6 11 80,2 948,4 27 1,8 182,4 86,8 
200 1 3 115. I 1328.7 1070,9 273,0 180,2 84,0 

Ż. ródlo , Sourcc: Bezrobocie rejestrowane w Polsce l- l V kwarta ł: 1996. s. 18: 1997, s. 19: 1998, s. 13: 1999, 
S. 12: 2000 . S. \2; 200 \ , S. \ \ , \ 2. 
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OCENA NEGATYWNYCH SKUTKÓW BEZROBOCIA 

Niekorzystne skutki bezrobocia są bardzo różn orodne. Można je an a li zować 

w aspekcie s poł ecznym , ekonomicznym, prawnym, etyczno-mora lnym i obyczajowym. 
Ogólnie można wyróżni ć spo ł eczne i ekonomiczne skutki bezrobocia. 

Długotrwa le bezrobocie destrukcyjnie wpływa na psychikę człow ieka. Os ł ab i a ono 
osobowość i zdolność do pracy. Najbardziej odczuwane jest przez ludzi po pi ęćdz i es i ąt 

ce, bez kwalifikacj i, niepe łnosprawnych , upoś l edzonych umys ł owo, o oby z gru p 
mniej szośc i etnicznych oraz mieszkaj ące na terenach o wysok im poziomie bezrobocia. 
Ludzie ni epracuj ący są traktowani z pewną pogardą, oburzeniem i zgorszeniem. N iektó
rzy uważaj ą, że nadmierne interesowanie s i ę bezrobotnymi wpływa negatywnie na ch ęć 
podjęci a przez nich pracy. 

Osoby pozbawione możliwośc i pracy odczuwają głównie brak środków fina nso
wych, zaburzenie rytmu codziennego życ i a , spadek poczucia wlasnej wartośc i oraz 
ma l ej ące możliwości znalezienia pracy. Skutki takiego stanu rzeczy powodują stany 
depresyjne i pogłębiani e s i ę ubóstwa, co może koóczyć s i ę śmierc i ą samobój czą. 

Źródła utrzymania bezrobotn ych są różne. N ajwięcej z nich jest na utrzymaniu 
rodziny (81 %) i utrzymuje s i ę z prac dorywczych (44%). Pozostałe źród l a dochodów 
dla bezrobotnych są znacznie mniejsze. Można tu wymieni ć: oszczędnośc i , za s ił ek dla 
bezrobotnych, opiekę społeczną, drobny handel, wyprzedaż posiadanych przcdm iotów, 
pieniądze zdobyte nieuczciwie (tab. 5). 

Tabe la 5. Źródła utrzymani a s i ~ bezrobotnych 
Tabl e 5. lncome sources of unemployed 

Żródł a utrzymania s i ę bezrobotn ych 
Unemployed income sources 

Pozostaj ą na utrzymaniu rodziny 
Famiły help 

Z prac do1ywczych 
Occasional job 

Z oszczędnośc i 

Savings 

Z zas ilku dl a bezrobotn ych 
Bene fit 

Z pomocy opieki spolecznej , instytucj i cha1y tatywnych, kośc io la 

Social security , charity, church 

Z drobnego handlu 
Small trade 

Z wyprzedaży posiadanych przedmiotów 
Goods sa le 

Z pie ni ędzy zdobytych niezupcln ie uczciwie 
lllegal money 

Z prac stalych 
Pcnnanent jobs 

Trudno pow iedz i eć 

Difficult to say 

Procent odpowiedzi 
Per cent or ans wers 

81 

44 

20 

15 

12 

8 

6 

3 

2 

Ż ród lo, Source: Poliry ka nr 7 (2337) z 16.02.2002 r. (ankieta CBOS przeprowadzona wśród bcnobotn ych). 
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WNIOSKI 

Zatrudnienie jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony -
źródłem utrzymania . Trudno oddzielić kategorię zatrudnienia od pojęć rozwoju spo
łecznego i gospodarczego oraz dobrobytu społecze1'lstwa. 

Wnioski: 
I. Bezrobocie w Polsce jest wysokie i ma tendencję wzrostową, a w początkowym 

okresie po wstąpieniu do Unii Europejskiej może jeszcze bardziej wzrosnąć w wyniku 
pogłębienia się i rozszerzenia restrukturyzacji gospodarki na wiele sektorów. 

2. Rozmiar stopy bezrobocia w poszczególnych województwach i regionach kraju 
jest znacznie zróżnicowany , wśród bezrobotnych kobiety stanowią ponad połowę, 

a ludność wiejska stanowi prawie 50%. Wśród bezrobotnych na wsi dominują ludzie 
młodzi i w wieku przedemerytalnym. 

3. Główne instrumenty ograniczania bezrobocia znajdują się w polityce pal'lstwa, 
która powinna uwzględniać głównie aktywne narzędzia zmierzające do ożywienia 

gospodarczego. 
4. Negatywne skutki bezrobocia należy rozpatrywać głównie w dwóch aspektach: 

społecznym i ekonomicznym. Istotne są także następstwa poi ityczne, prawne, etyczno
-moralne i obyczajowe, które ostatecznie prowadzą do regresu gospodarczego i powięk
szania się sfery ubóstwa. 
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UNEMPLOYMENT LEVEL IN POLAND AND ITS NEGATIVE IMPACT 

Abstraet. The ma in goal of the paper is to present the changes and trcnds in th e lcvcl of 
unemployment in Poland and its trends. Additi onal goa l is connectcd with dcscription of 
its negative impact. The stati stical sources of analysis wcre data from th e Ma i n Stati sti ca l 
Office (GUS) with th e period 1990- 2001 , as well as publi c opinion rcscarches, refcrcnccs 
and direct interviews with unempl oyed. Practica l conclu sions cnding th e arti cle. 

Key words: unempl oyment level , povcrty grup, Poland. 
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DYLEMATY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
W TEORII I PRAKTYCE 

Janina Sawicka 

Streszczenie. Polska gospodarka podlega jednocześni e procesom restrukturyzacji 
i transformacji ustrojowej w kierunku zasad gospodarki rynkowej. a tak że - jako kraj 
stowarzyszony z UE - dostosowuje swój system do regulacj i unijnych. równocze ś ni e zaś . 

podobnie jak inne gospodarki w świecie, znajduje s i ę poci wplywcm oclcl zialywnnia glo
balizacji. 

W artykule zawarto zarówno teoretyczne rozważania na temat rozwoju obszarów 
wiejskich jak i op is praktyki gospodarczej , kierunków rozwoju. barier i ograni czci'1 oraz 
roli środków publicznych we wspieraniu wielofunkcyjnośc i wiejskich gospodarek. 

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, wielofunkcyjny rozwój, polityka regionalna. 

WSTĘP 

Polska gospodarka w ciągu ostatniej dekady podlega procesowi potrójnej restrnkru
ryzacj i, gdyż została poddana transformacji ustrojowej zgodnie z regu·lami rynku, 
oddziaływaniu globalizacji , a także dostosowaniu do integracji z Unią Europejską. 
Istotne miejsce w tych przekształceni ach zajmuje rozwój regionów. Polskie reg iony, tj . 
16 województw powstałych w wyniku reformy administracyjnej zapoczątkowanej 

w 1999 r„ spełniają w większym lub mniej szym zakres ie kryteria kwalifikacji do ce lów 
europej skiej polityki regionalnej , takie jale hi storyczna tożsamość , wi ęz i gospodarcze 
z dośrodkową integracją w kierunku stolicy regionu, pochodzące z demokratycznych 
wyborów władze regionalne czy wyodrębniona gospodarka budżetowa. Obecnie polity
ka rozwoju regionalnego koncentrnje s i ę na takich priorytetowych ce lach jak: budowa 
potencjału absorpcyjnego środków Unii Europejskiej , wspieran ie konk uren cyjnośc i 

wybranych bran ż i regionów oraz przeciwdziałanie marginali zacji regionów s ł ab i ej 

rozwiniętych, o kryzysogennych strukturach s połeczno-ekonomicznych. 
Za kryzysogenne struktury regionalne przyjmuje s i ę tak ie, które powstał y w wyn iku 

dominacji rolnictwa o rozdrobnionej strukturze agrarnej lu b innyc h monostruktur 
gospodarczych, zan iedbań w rozwoju infrastru ktury, a także braku lokaln ych inicj atyw 
wyzwalających przedsiębiorczość. W Pol sce takie cechy ma w i ęk szoś ć obszarów wiej-
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skich , dlatego dyskusja nad dylematami rozwoju i analiza uwarunkowań procesów 
gospodarczych tam zachodzących jest wyzwaniem zarówno dla teoretyków polityki 
gospodarczej, jak i programistów rozwoju regionalnego. 

DEFINICJE I KATEGORIE POJĘCIOWE 

Poj ęcie gospodarki obszarów wiejskich wykształciło się w wyniku podkreślenia jej 
aspektu przestrzennego, a także wiejskości , charakterystycznej dla bytowania lokal
nych spolecznoś ci. Poj ęcie zintegrowanej gospodarki obszarów wiejskich definiujemy 
natomiast jako kon strukcj ę wzajemnie warunkujących się treści socjalno-kulturowych, 
ekonomicznych oraz przestrzennych dla osiągania wzrostu standardu bytowania miesz
kańców wsi oraz społ eczno-gospodarczego rozwoju całego kraju [Hunek 2002] . 

W aspekcie hi storycznym wyróżniamy tradycyjną gospodarkę na obszarach wiej
ski ch, cec huj ącą s i ę rozdrobnioną skalą produkcji i niską jej wydajnością. Powodowało 
to brak konkurencyjn ości obszarów wiejskich w odniesieniu do ośrodków miejskich. 
W tradycyjnej faz ie rozwoju gospodarki następujące czynniki determinowały nieko
rzystne warunki aktywności ekonomicznej : niższa wycena zasobów produkcyjnych, 
główni e pracy, brak infrastruktury transportowej, dominacja rolnictwa (ośrodkami 

handlu , produkcji przemysłowej i us ług pozostawały miasta). Nie oznaczało to jednak 
pe łn ej stagnacji rozwojowej obszarów wiejskich. Powolny rozwój następował, dopro
wadzając do długookresowej ewolucji, prowadzącej do współczesnego rnodelu rozwoju 
obszarów wiejskich. Charakterystyczne, iż ideologią formowania się gospodarki obsza
rów wiejskich było łagodzenie i wyrównywanie dysparytetów w zakresie produkcji 
i bytowania między miastem i ws i ą. 

W tradycyjnej faz ie rozwoju gospodarki obszarów wiejskich wyrównywanie dyspa-
1y tetów był o celem wi odącym, natomiast w fa zie współczesnego rozwoju gospodarki 
obszarów wiejski ch celem tym jest dążenie do osiągania wysokiego stopnia sprawności 
ekonomicznej oraz poprawy a t ra kcyjnośc i warunków bytowania społeczności tych 
obszarów [Hunek 2002]. 

Fazę efektyw n ośc i owego rozwoju gospodarki obszarów wiejskich pozwala reali
zować postęp techniczny i biologiczny w systemach produkcji rolnej. W efekcie gospo
da rstwo domowe (farma rodzinna) staje s i ę częs to jednoosobowym miejscem pracy. 
Oznacza to pojaw ien ie s i ę na ws i ros n ących zasobów wolnej s iły roboczej , głównie 
kob iet, ch cących podj ąć pracę poza rolnictwem, ale w pobli żu dotychczasowego miej
sca zamieszkania [Sawicka 1998]. Wzrasta poziom wykształcenia młodzieży wiejskiej , 
jej przygotowania fac howego, co poc iąga za sobą wyższe oczekiwania płacowe , którym 
nic może spros tać relatywnie ni sk i dochód uzyskiwany z gospodarstwa. Następuj e 

dyna micw y rozwój in fras uL1ktu1y technicznej , okołobi zn esowej oraz instytucji socjal
nych na obszarach vviejskich. Rozbudowa różnych fo 1111 infrastruktury na obszarach 
wiejskich warunkuje rozwój przeds i ęb i o rczośc i. W wyniku podnoszenia poziomu edu
kacj i. wzrostu poziomu dochodów lud n ośc i wiejsk iej oraz rozwoju środków masowego 
przckaw i nowych technik in fo rmatycznych następuj e szybkie upowszechnienie s i ę 

„miejskiego„ modelu życ i a na ws i i rośni e mobiln ość te1y torialna. 
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W Polsce ponad 90% powierzchni kraju stanowią obszary wiejskie - wedlug kryt e
rium, iż są to obszary położone poza administracyjnymi granicami miast. Obszary wiej
skie można podzielić na trzy kategorie: pierwszą stanowią obszary dobrze zintegrowane 
z całą gospodarką, posiadające rozwinięty potencjał ekonomiczny i demograficzny, 
zwykle zlokalizowane są wokół ośrodków miejskich i obejmują około 20% obszarów 
wiejskich; kategoria druga to obszary zdominowane przez gospodarkę rolną, ze słabo 
rozwiniętym potencjałem ekonomicznym i demograficznym, obejmujące co najmniej 60% 
terenów wiejskich; trzecia kategoria to obszary wiejskie pe1yferyjne, słabo zaludnione, na 
ogół o gospodarce regresyjnej , obejmujące do 20% terenów wiejskich w naszym kraju. 

POJĘCIE WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU 

Na obszarach wiejskich funkcjonalnie można wyodrębnić użytki rolne, tereny 
wiejskie użytkowane przez działalność pozarolniczą, tereny parków krajobrazowych , 
rezerwatów, tereny uzdrowiskowe i rekreacyjne oraz przeznaczone pod infrastrukturę 

i osadnictwo, a także nieużytki. Wielofunkcyjny rozwój gospodarki obszarów wiej skich 
opiera się na różnorodnych formach aktywności , dochodowym wykorzystaniu lokal
nych zasobów i walorów środowiskowych. 

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oznacza zarówno tworzeni e warunków 
do uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, jak i wykorzystanie terenów wi ej skich pod 
różne , niezbędne dla życia mieszkallców, ekonomiczne i socjalne funkcj e. Nie j est to 
nowa strategia rozwoju , pewne jej elementy można znaleźć zarówno w stosunkowo 
niedawnej , jak i odległej historii Polski , a ponadto jest powszechnie stosowana od wie lu 
łat w krajach Unii Europejskiej [Wiatrak 1995, Kfodzillski 1997, Wilkin 1999]. 

Pojawienie się koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wi ej skich w warun
kach polskich było reakcją na dostrzeganie problemów związanych z koncentracj ą 
pozarolniczej działalności gospodarczej w miastach. Taki model rozwoju o kaza ł s i ę 

kosztowny i niekorzystny, ponieważ prowadził do licznych negatywnych zj awi sk 
zarówno w miastach , jak i na terenach wiejskich. Zaliczyć do nich możn a : kosztowne 
zjawisko migracji wahadlowej , kryzys mieszkaniowy w miastach, wzrost kos ztów 
budowy nowej infrastruktu1y oraz degradację środowi s ka naturalnego w mi as tach , 
a także niekorzystne procesy i deformację podstawowych struktur demograficznyc h na 
ws i. Istotą koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiej skich j est odej śc ie od 
traktowania rolnictwa jako jedynej lub dominującej funkcji ty ch obszarów i w i ę ksze ni ż 

dotychczas różnicowanie ich gospodarki. Zatem koncepcje wielofunkcyjnego rozwoju 
polegają na zrozumieniu , że dla wsi i j ej mieszkallców równie ważn e j ak dotyc hczas 
rolnictwo są rozwój innych działów gospodarki oraz tworzeni e nowych mi ej sc pracy 
w zawodach pozarolniczych. 

CELE I KIERUNKI WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU WSI 

Głównym celem wie lofunkcyjnego rozwoju terenów wiej skich j est poprawa 
warunków życia i pracy rodzin zamieszkałych na ws i oraz przy bli żeni e jakośc i życ i a 

ludności wi ejskiej do poziomu ludnoś ci miast. Tradycyjna w i eś przejmuje nowe fun k-
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cje, coraz li czniejsze i bardziej wyspecjali zowane, takie jak przetwórstwo surowców 
ro lniczych, dystrybucja żywnośc i , u sł ug i turystyczno-wypoczynkowe, socjalne itd. 
Proces ten przyspiesza przemiany strukturalne, stwarzając przymus (konieczność) stałe
go lu b częśc i owego odchodzenia od rolnictwa. Jest to warunkiem modernizacji tego 
sektora oraz powstania nowej infrastruktury społeczno-ekonomicznej , zmniejszenia 
bezrobocia i rozwoju przed s i ęb i orczości , która jest warunkiem każdego wzrostu gospo
clanzego [Kania 1995, Kłodzi11ski 1997, Duczkowska-Małysz 2000]. 

Z rozwojem funk cji pozarolniczych na terenach wiejskich ściśle wiąże się problem 
restrukturyzacji i moderni zacji rolnictwa, gdyż nie ulegnie ono zasadniczym przeobra
żeni om , j eś li nie zmieni s i ę j ego bezpośrednie społeczno-ekonomiczne otoczenie. 
Wskazuj ą na to rów ni eż dośw i adczenia krajów rozwiniętych , gdzie rozwinięte rolnictwo 
jest skutkiem dynam icznego rozwoju sektora pozaro lniczego, w tym głównie dzi ałów 
p rac uj ących na potrzeby rolnictwa (up strim industries) . Ponadto, obserwując tendencje 
w ro lnictwie krajów zachodnich, można przyjąć tezę , i ż zmniejszen iu rangi produkcji 
ro lniczej w kategori ach zatrudnienia i wytworzonego PKB towarzyszyć będzie jego 
modernizacja oraz um acnian ie s i ę gospodarstw si lnych ekonomicznie oraz wypadanie 
jednostek s ł abyc h i nieefektywnych. N i ezbędnym jednak tego warunkiem jest rozwój 
aktywnośc i w d z i a ł a ln ośc i pozarolniczej , szczególnie w regionach o bardziej rozdrob
nionej strukturze ro lnictwa [Kania 1995). Należy więc stworzyć szansę zatrudnienia dla 
tych, którzy chcą zrezygnować z pracy w rolnictwie, aby mogli pozostać na wsi. Poja
wianie s i ę bow iem na terenach wiejsk ich nowych funkcji gospodarczych i nowych form 
a ktywnośc i powoduje stopniowe wchłanianie siły roboczej uwalnianej z rolnictwa 
i przez proces przemian strukturalnych z czasem uruchamia s i ę mnożnikowy mecha
nizm rozwoju wsi i ro lnictwa. 

Proces tworzenia mi ejsc pracy pozarolniczej na wsi lub w małych miastach, stano
w i ącyc h lokalne centra gospodarcze, j est dz i ał a ni em mogącym poprawić efektywność 

ro ln ictwa przez wzrost wydajnośc i pracy tam zatrudnionych , j ak również oddziaływania 
na rzecz koncentrncji w ro lnictwie, gdyż przemiany strukturalne w tym sektorze nabie
rają przyspieszenia wtedy, gdy strnktura ziemi i kapitału dostosowuje się cło malejącego 
za trudnieni a, a ni e wtedy, gdy rolnictwo jest prze ludnione [Zając 2002]. 

TENDENCJE ZM lAN NA WlEJSKfM RYNKU PRACY W POLSCE 
l SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA WYSTĘPUJĄCYCH TAM PROBLEMÓW 

Transf'orm acja ustrojowa w Pol sce spowodował a, że w wyniku utraty pracy w mia
stach do gospodarstw ro lnych, jako podstawowego źródła utrzymania, powrócili tzw. 
chł o p i -robotn i cy, co zwi ększy ł o ska l ę j awnego i ukrytego bezrobocia w rolnictwie. 
Sytuacja taka w po ł ącze niu z pogarszaniem s i ę opłaca lnośc i produkcji rolniczej wzmogła 

zainteresowan ie koncepcja.mi wielofunkc yjnego rozvvoju terenów wiejskich zarówno 
w teorii. jak i w prak tyce. Doprowadzi Io to w rezultacie do uwzg l ędni enia tych koncep
cj i w polityce gospodarczej kolejnych rządów, co znalaz.Jo odzw ierciedl enie w wielu 
dok umentach. tak ich 111.in „ j ak „Za ł ożenia polityk i społ ec zn o-gospodarczej dla ws i, 
ro lnic twa i gospodarki żywn ośc i owej do roku 2000'' czy „Spójna po lityka stru ktura lna 
rozwoju wsi i ro lnictwa". w których podkreś l on o potrze bę rozwoju pozarol niczej 
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działalności gospodarczej na obszarach wiejskich i poszukiwania na tej podstawie dróg 
rozwiązania problemów rynku pracy i zapewnienia dochodów ludnośc i wiej skiej 
i rolniczej. 

Ponadto, zarówno dyskusja nad Paktem dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. j ak 
i polskie propozycje wykorzystania środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego SAPARD pokazaly znaczenie, j akie w tego typu 
dokumentach nadaje się strategii wielofunkcyjnego rozwoju wsi, a w jej ram ach wspie
raniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu pozarolniczych mi ejsc pracy na wsi. Przy
kladowo: obok wsparcia dla rolnictwa, głównego filaru „Paktu dla wsi i rolnictwa", 
pozostałe dwa filary to rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc 
pracy oraz wspieranie kompleksowej polityki spolecznej wobec wsi i rolnictwa, jak 
również rozwój otoczenia cywilizacyjnego obszarów wiejskich. Polska propozycja 
Programu Operacyjnego SAPARD została skonstruowana na podstawie dwu osi prio
rytetowych, przy czym pierwsza akcentuje poprawę efektywności sektora rolno
-spożywczego , a druga poprawę warunków prowadzenia działalnoś ci gospodarczej 
i podkreśla znaczenie tworzenia nowych miejsc pracy na wsi. W ramach tej drugiej osi 
przewiduje się m.in. zadanie „Dotacje na inwestycje w dziedzinie różnicowania dzialal
ności gospodarczej na obszarach wiejskich" . Celem jest zwi ększenie liczby rolników 
posiadających trwałe źródła dodatkowego dochodu osiąganego z działa lności gospodar
czej poza konwencjonalnym rolnictwem oraz tworzenie nowych, stalych mi ejsc pracy 
dla mieszkańców wsi. 

W związku z powyższym należy stwierdzić , ze strategia wielofunkcyjnego rozwoju 
terenów wiejskich, w tym rozwój przedsiębiorczości na wsi , znalazła odzwierciedl enie 
w dokumentach rządowych , w których okreś lono priorytety polity ki wobec obszarów 
wiejskich, w tym w wymiarze regionalnym. Pod koniec 2002 r. przygotowano rządowy 
dokument pod nazwą „Narodowy Plan Rozwoju Polski na lata 2004- 2006", gdzie jed
nym z pięciu równorzędnych priorytetów rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym 
okresie unijnego członkostwa będzie wspieranie, z zasobów publicznych, wlaś ni e 

rozwoju wsi i rolnictwa. 

ROZWÓJ MAŁEGO I ŚREDNIEGO BIZNESU 

W wanrnkach polskich jak dotychczas , idea small businessu reali zowana jest nic 
tyle poprzez systemowe wsparcie rządu , ile w wyniku wlasnych inicjatyw i możliwośc i 

kapitałowych mieszkar1ców. Ogranicza to z pewności ą rozmiaiy przeds i ębiorczości 

i wpływa na wysokość nakładów inwestycyjnych ponoszonych na założe ni e i rozwój 
własnej firmy (małe przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do finansowani a banko
wego, glównie ze względu na brak historii kredytowej , która ułatwia ocen ę wiarygod
ności firmy, oraz ze względu na brak zabezpiecze1i wymaganych przez banki , dlatego 
też niewiele z nich korzysta z kredytów, przy czym dotyczy to także rolników prowa
dzących działalność pozarolniczą). Dlatego przeds i ębiorczość w Pol sce rozwinę ła s i ę 

głównie w dziedzinach nie wymagających znacznego k apitału , jak np. handel, a w jej 
strukturze mały udział ma działalność rzemieś lnicza czy produkcyjna, które z reguły są 

kapitałochłonne i wymagają dluższego okresu amortyzacji . Ponadto bi o rąc pod uwagQ 
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zmiany w ro lnictwie i w jego otoczeniu w latach 90., n ależy zauwazyc, że rozwój 
przeds i ę bi o rczości na obszarach wiejskich odbywał się w warunkach znacznych ograni
czeń i w mał ym stopniu wpłynął na aktyw i zacj ę gospodarki wiejskiej [I-Iybel 2000, 
Niedzielski 2000, Sawicka 1998]. 

Prywatna włas n ość ziemi , dz i a łek budowlanych oraz różnego rodzaju budynków 
i budow li na ws i stanowi k orzystni ej szą ni ż w mieści e bazę rozwoju przeds iębiorczości 

i podej mowani a pracy na w ł asny rachunek, ponieważ ułatwia to podejmowanie nowych 
przed s i ęwz i ęć bez kosztownych inwestycji . Sprzyja temu również korzystne środowi

sko natu ra lne na ws i wraz z jego zasobami surowcowymi . Zatem s trateg i ą rozwojową 

drobnych, małoobszarowych gospodarstw rolnych może być dywersyfikacja (urozma
icenie, wprowadzenie różnorodnośc i ), tj. wykorzystanie środków , jakimi dysponuje 
gospodarstwo rolne do rozw ijania dz i ałalnośc i do tej pory nie występuj ącej, którą nale
ży rozpatrywać w dwóch głównych aspektach: tworzenie przeds i ęwz ięć typu „small 
business" w sferze pozarolniczej oraz poszerzan ie aktywności gospodarstw rolnych 
w kierunku tych, które znajdują łatwi ej szy zbyt. 

Dywersyfikacja pierwszego typu, okreś l ana j ako „strukturalna", wymaga zmian 
w św i adom ośc i ro lnika, gdyż polega na uruchomieniu dział a lności nie związanej 

z ro lnictwem. Dywersyfikacja na baz ie gospodarstwa rolnego, (drugi typ) nie wymaga 
rak gruntownych zmi an. J eś li nowa dz i ałalność ma wobec rolnictwa charakter komple
mentarny, np. agroturystyka, przetwórstwo roln o- spożywcze , usług i ro lnicze itp., to 
istnieje szansa harmonijnego rozwoju. Stwarza to bowiem możliwość optymalnego 
wykorzystania zasobów znajduj ącyc h s i ę w gospodarstwie rolnym czy domowym. 
Odm ienna jest sytuacja, j eś li nowe przeds i ęwzięci e powstaje „obok" gospodarstwa 
ro lnego, pe lni ąc wobec niego funkcj ę konkurencyjną. Konkurencja ta dotyczy główni e 
czynni ka pracy, przy n osząc w konsekwencji ekstensyfikacj ę produkcji rolniczej, ogra
niczenie lu b likw i dację chowu zw i e rząt , a w dalszej ko l ejności odłogowanie pól. 
Z rcgul y pomieszcze nia inwentarsk ie czy gospodarcze zos taj ą adaptowane do nowej 
fun kcji (sk lep, zak ład prod ukcyjny, magazyn itp.), co oznacza trwałą rezygnacj ę z do
tychczasowego mode lu prowadze nia gospodarstwa. Na l eży oczekiwać , że w przyszłości 
w ł a śc ic i e l e tak ich gospodarstw część a rea łu będą wydzie rżaw i ać lub też odsprzedawać 

in nym mieszka11com ws i. co może przyspi eszać proces koncentracji ziemi oraz wpły

wać na po l a ryzacj ę obszarów gospodarstw [Makarski 1999]. Zatem uruchamianie poza
rolniczej d z ia ł a ln ośc i gospodarczej i zarobkowanie w ten sposób poza ro lnictwem może 

wp l ywać na gospodarstwo ro lne w dwojak i sposób. Mianowicie może stymulować 

procłukcj c,: ro l n i czą d z i ęk i dodatkowym środ kom fi nansowym albo wręcz odwrotnie -
111 0L.c os ł ab i ać za in teresowanie ro lników jej i n ten sy fi kacją. Zw i ąza ne jest to bowiem ze 
swobo lny1n p rzep ł ywem kapi ta łu pomi ędzy gospodarstwem ro lnym a dodatkową 

cł z i a ła l nośc i ;:i. Może to doprowadzać również do konfli ktu fun kcj i reali zowanych 
w gospodarstwie ro lnym. 

Tak wi c,:c pozaro lnicza d z i a ł a ln ość ro lników, za l eżni e cło swojej specyfi ki, może 

być ZJrówno sza n są dla rozwoju ro ln ictwa. jak też jego zagrożen iem . Niemniej jednak 
jc, t to w realiach polskiej rzeczywi s toś ci , zdeterminowanej niekorzystn ymi relacjami 
Liemi i pracy cł o kap i ta ł u oraz dysparytetem dochodu ro lniczego, jedna z szans wyjśc i a , 

1 rL)' 11 nj111ni c,i czę ' c i gospodarstw rolnych. z zapaśc i ekonomicznej. 
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BARIERY I OGRANICZENIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU WSI 

Powstawanie drobnych przedsiębiorstw pozarolniczych na obszarach wiejskich jest 
obiektywnym procesem zachodzącym w gospodarce rynkowej oraz warunkiem popra
wy sytuacji dochodowej i poziomu życia ludności wiej skiej. Jednak rozwój tego ty pu 
przedsiębiorstw dokonuje się znacznie wolniej na wsi niż w miastach, a przyczyn takiej 
sytuacji należy upatrywać przede wszystkim w występujących tu barierach. Barierami 
ograniczającymi prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej są takie uwarun
kowania zewnętrzne i wewnętrzne środowiska biznesu, które osłabiaj ą dynamikę 

powstawania nowych przedsiębiorstw, zmniejszają możliwości rozwoju firm i s tni ej ą

cych lub przyspieszają upadanie drobnej przedsiębiorczości [Sawicka '.2000] . 
W polskiej gospodarce do niekorzystnych uwarunkowai1 zewnętrznych działa lnośc i 

pozarolniczej na obszarach wiejskich można zaliczyć : bariery rynkowe (znaczne 
rozproszenie rynku i klientów, co utrudnia pozyskanie tych os tatnich, wysokie koszty 
zarówno zaopatrzenia i dostawy, jak i promocji, ograniczony i nieustabili zowany popyt 
na produkty i usługi wynikający z niskiego poziomu dochodów ludności wiejskiej oraz 
z występującego na wsi znacznego bezrobocia, rosnące bariery eksportowe, będące 
skutkiem wdrażania międzynarodowych standardów, np. j akościowych , sanitarnych 
itd.), finansowe (brak kapitału inwestycyjnego, niedostatecznie rozwinię ty system 
finansowy wspierania rozwoju drobnej przedsiębiorczości , brak istotnego wsparcia 
finansowego przez budżet pallstwa), tzw. bariery „strategiczne", wynikaj ące z braku 
długookresowej strategii rozwoju malych i średnich przeds i ębiorstw i nies tabiln ośc i 

polityki względem tego sektora gospodarki (czyli bariery w obszarze rynku pracy 
i ustawowych regulacji stosunków pracy, obowiązujący system ubezpieczer1 społecz

nych, wysoki poziom obciążer1 podatkowych i częste zmiany przepisów podatkowych), 
bariery związane z samą produkcją oraz z czynnikami produkcji kształtuj ącymi efek
tywność i dochodowość , bariery organizacyjne sfery produkcji i rynku, infrastrnkturalne 
(główni e w zakresie infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej , której rola będ z i e 

ciągle wzrastać wraz z rozwojem cyfrowych technik przekazu informacji), niedosta
teczna promocja regionu (gminy), niski poziom wykształceni a ludnośc i wiejskiej 
i związane z nim bariera kadrowa (brak siły roboczej o okreś lonych kwalifikacjach) 
oraz bariera małej aktywności społeczności wiejskiej na rzecz lokalnego rozwoju 
i niskiej kreatywności tej ludności w podejmowaniu pozarolniczej d z i ała ln ośc i gospo
darczej , brak wykształconych wzorców do podejmowania nowej dz i a l a ln ośc i gospodar
czej , mala dostępność edukacji, oświaty, doradztwa i inform acji , brak nawyku pl ano
wania i myślenia perspektywicznego, bari ery lokalowe, administracyjne i prawne 
( ni estabilność i niejasnoś ć przepisów, mala s prawnoś ć in stytucji wi ejski ch), postawy 
społeczn e wobec przeds i ębiorców , pogłębi aj ące s i ę różni ce mi ędzy oś rod kami miejski
mi i obszarami wiejskimi , a także rosn ące ni e równośc i regionalne. 

Z kolei wśród barier wewnętrznych środowiska przed s i ę bi o rców występują: mala 
solidarność i dezintegracja, niech ęć do podejmowania wspóln ych inicjatyw i kooperacj i, 
brak umiejętności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i otwarcia s i ę na in nych pa rtne
rów, brak silnych organi zacji reprezentuj ącyc h interesy tego ś rodow i ska , slaba znajo
mość programów kraj owych i mi ędzynarodowych wspi erającyc h l oka ln ą p rzed s i ębio r

czość , występowani e wyso kiego ryzyka kupi eckiego, co j est n astępstw em ni eso li dnośc i 
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i braku etyk i wśród niek tórych kontrahentów czy partnerów, brak doświadczenia 

i dostatecznyc h umiej ętnośc i w prowadzeniu podjętej dzialalności. 
Pokonywa nie w i ę k szości barier w rozwoju drobnej przeds iębiorczośc i polega na 

dostarczaniu lub poprawie dos tępności różnych czynników, niezbędnyc h do uruchomie
nia, fu nkcjonowania i da lszego rozwoju pozarolniczego przedsięwzięcia gospodarcze
go, przy czym dzialan ia tak ie mogą i powi nny być rea li zowane w różnorodny sposób. 

ROLA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH WE WSPIERANIU 
WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU WSI 

W krajach, które pos i adają wystarczaj ące możliwości finansowe i instytucjonalne 
paiistwo wspiera takie dzialani a, które doprowadzą do przełamania barier zacofania 
i niedorozwoju, co jest cechą znacznej części terenów wiejskich, gdyż bez interwencji 
pań stwa wolny rynek jeszcze bardziej pogłębiałby i stniejące w tym zakresie różnice 
mi ędzyregionalne. Niedorozwój obszarów wiejskich jest spowodowany slabymi bodź

cami do inwestowania na tych terenach , co bierze się głównie z niedostatku infrastruk
tury, braku miejscowego kapitału oraz niskich kwalifikacji lokalnej ludności. Dlatego 
konieczna jest pomoc państwa w zakresie budowy infrastruktury wiejskiej, która jest 
glównym warunkiem naply wu inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie. 
Z kolei moderni zacja rolnictwa i restrukturyzacja wsi, jako kierunki polityki państwa 
wobec obszarów wiejsk ich , muszą być rea li zowane równolegle, z wyraźnym położe
niem akce ntów na lagodzenie narastaj ącego na wsi problemu bezrobocia, w tym także 
bezrobocia ukrytego. 

Dla przyszlego rozwoju gospodarczego niezbędne jest także tworzenie nowego 
uklad u instytucjonalnego, zdo lnego do identyfikowania i rozwiązywania problemów 
loka lnej gospodarki. Konieczne jest także zw i ększenie zaangażowania środków budżetu 

pari stwa wspierających instytucje otoczenia biznesu (doradcze, finansowe, inkubatory 
przed s i ębiorczości , lokalne fundusze poręczeniowe itp.), a tym samym zwiększających 
dostęp drobnej przedsiębiorczości do nowych technologii , informacji, doradztwa 
i k ztalceni a. 

Zatem w programach wspierania przedsiębiorczości na szczeblu centralnym powi
nien być polożony nac isk na doskonalenie ogólnie przyjętych w skali kraju rozwiązań 
prawnych. fin ansowych i organizacyjnych , normujących funkcjonowanie przeds ię

biorstw, a t a k że na usprawnianie systemów zapewniaj ących firmom świadczenie usług 
doradczych, informacyj nych i szkoleniowych. Z kolei na szczeblu regionalnym i lokal
nym n a l eży zmi e rzać do pog l ęb i ania wspólpracy wladz tych szczebli oraz różnych 
in tytucji na rzecz rozwoju przed s i ębiorc zośc i. Stworzenie bowiem większych ułatwień 
dl:i ma ł ego i ś red ni ego biznesu wiejskiego przynies ie w dalszej perspektywie znaczne 
korzyśc i gospodarcze w postaci pilnie potrzebnych nowych miejsc pracy, a tym samym 
topniowo będ zi e roz l adowywać n api ęc ia spoleczne i ożywi gospodarkę tych terenów. 

Umocnienie drobnej przeds i ębiorczości pozaro lniczej na obszarach wiejskich wy
maga przede wszystkim : stabilnych makroekonomicznych uregulowań , zintegrowanych 
d7ialar'1 w ładz paristwowych i loka lnych oraz s lużb doradczych i innych instytucji 
wsp i erającyc h przed i ę biorczość, pozyskania inwestorów z zewnątrz (w tym kapitału 
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zagranicznego), rozwoju współpracy transgranicznej , zorganizowanej promocji i moni
toringu dzi ała lnoś ci prowadzonej przez małe przeds i ę bi o rs twa , rozszerzenia wszelkich 
form kształceni a ludności wiejskiej , wsparcia dla podejmowania alternatywnych przed
s i ęwz i ęć przez rolników, tworzeni a banków wyspecja li zowanych w obsludze malych 
firm , powołani a funduszu wspomagania d z i ała ln ośc i innowacyjnej w malych przed s i ę 

biorstwach, rozwoju firm doradczych i info rmacyjnych, ut worzenia konsorcjów 
eksportowych dla małyc h firm , stworzeni a rynku sprzedaży akcji malych przeds i ę

biorstw, wypracowania i rea li zacji koncepcji rozwoju loka lnych ośrodków wzrostu (wsi 
kluczowych, centrów rozwoju), pełni ącyc h w uldadzie gminy ro l ę stymul atora rozwoju 
gospodarczego, uruchamiania clz i a l alnośc i gospodarczej na w i ększą s k a l ę (proces 
urbanizacji i małego uprzemys.Jowienia terenów wiejski ch, w tym rozwój przemys łu 

terenowego), daj ącej w i ę k szą możliwość zatrudnienia lokalnych zasobów pracy oraz 
powstawania znacznej liczby drobnych firm kooperuj ących z jednostkami podstawo
wymi , zwłaszcza w rejonach o mniej sprzyj aj ących warun kach dla rozwoju drobnej 
przeds i ębiorczości i zagrożonych wysokim bezrobociem stru kturalnym. 

WNIOSKI 

W dyskusji na temat szans i zagroże 11 wielofun kcyjnego rozwoju wsi i rolnictwa 
w Polsce na plan pierwszy wychodzą bari ery ekonomiczne. Obecni e ro lni cy, a t a k że 

wiejscy przedsi ębiorcy n aj chętni ej podejmuj ą s i ę prowadzenia tych rodzajów p rzed s i ę 

wzi ęć gospodarczych, które nie wymagają dużego nakladu kapitalu , a j ego obrót jest 
znaczny w stosunkowo krótkim czasie. Z kolei w strukturze dz i ał a ln ośc i pozaro lniczej 
rolników według grup obszarowych gospodarstw możn a zao bserwować, i ż w mi arę 

wzrostu obszaru gospodarstwa rośni e udz i ał pozarolniczej dz i ał a ln ośc i prod ukcyj nej , 
związanej główni e z przetwórstwem rolno - s pożywczym , oraz usł ug transportowych 
i rolniczych. Stąd też można wnioskować , że o il e w gospodarstwach obszarowo mniej 
szych działalność pozarolnicza rolników jest najprawdopodobni ej spowodowana 
uzyskiwaniem przez nich ni skich dochodów z produkcji rolniczej i poszukiwaniem 
w ten sposób dodatkowych źródeł dochodów, to właści c i e l e gospodarstw obszarowo 
w i ększych , podejmując ta ką d zi ała lnoś ć , k i e ruj ą s i ę zwł a s zcza m oż li wośc i ą wykorzy
stania surowców oraz zasobów maj ątku trwałego z własnego gospodarstwa rolnego, co 
nal eży uzn ać jako dziala nie racjonalne, gdyż umoż liw i a zagospodarowanie i szybk ie 
przetworzenie surowców oraz poprawę efektywnośc i wykorzystania m ajątku [Grzybek 
1998, Sikorska-Wolak 2000, Zając 2002]. 

Przeds i ębiorczość pozarolnicza (w tym tak że ro lników) rozw i n ęł a s i ę mocno 
w rejonach wokół w i ę kszyc h ośrodków miejskich (znaczny stopie11 koncentracj i ludno
ś ci , zn aczących rozmiarów rynek pracy) - tam, gdzie były odpowiedni a in frastruktu ra 
techniczna, w i ęk sza zamożn ość lu dn ośc i , d u ży popyt, wysokie dochody włas n e gmin , 
dogodne położeni e wzg l ędem rynku zbytu (obecność głównego szlaku komun ikacyjne
go), lepsza orientacja rynkowa mieszkai1ców lub gdzie istn ialy trad ycje prowadzenia 
biznesu, a także tam, gdzie znajdowali s i ę ludzie lepiej wyk s zt ałce n i , p rzed s i ęb i o rczy 

oraz liderzy. 
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Wraz z występującymi zmianami w funkcjonowaniu otoczenia rynkowego gospo
darstw rolnych, związanymi przede wszystkim z rozwojem przedsiębiorczości , doko
nują s i ę także przemiany w świadomości i metodach działania samych rolników. 
Stopniowo zwiększa się akceptacja sektora prywatnego na wiejskim rynku, a rolnicy 
adaptując s ię do realiów wolnorynkowych, podejmują różnego rodzaju pozarolnicze 
przeds i ęwzięcia gospodarcze. Poza tym w procesie przemian strukturalnych rolnictwa 
inclywiclualnego należy się s podziewać polaryzacji gospodarstw rolnych. Na jednym 
biegunie s kupiać s i ę będzie zbiorowość gospodarstw silnych ekonomicznie, nastawio
nych na produkcj ę towarową. W większości są to duże obszarowo gospodarstwa. Na 
drugim biegunie natomiast znajdą się gospodarstwa określane jako „pomocnicze" lub 
„socjalne", zazwyczaj prowadzone przez rodziny posiadające główne źródło dochodu 
z pracy poza rolnictwem. Są to zazwyczaj gospodarstwa mniejsze obszarowo i o niskiej 
towarowości. 

Anali zując występujące na obszarach wiejskich barie1y funkcjonowania i rozwoju 
drobnej przeds iębiorczości , wydaje się, że znacznym ich ograniczeniem byłoby m.in. : 
obni że ni e podatków od osób fizycznych i prawnych, uproszczenie przepisów podatko
wych , w tym także stworzenie możliwości tworzenia nie opodatkowanej rezerwy na 
inwes tycje, obniżenie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zmiany prawa 
pracy zwię kszające mobilność rynku pracy, większe wykorzystanie kredytów banko
wych przez przeds iębiorców , czemu powinno sprzyjać dekapitalizowanie i dalsze 
rozwijanie systemu poręcze11 kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw , opra
cowanie uregulowai'1 prawnych leasingu czy funduszy inwestycyjnych typu venture, 
nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych, aby ułatwić dostęp małych i średnich 
firm cło zamówie11 rządowych i samorządowych , tworzenie szeroko rozumianej eduka
cji dla rozwoju przedsiębiorczości , zmiana stosunku lokalnej ludności cło grupy przed
s i ę bi orców , lak aby widz iał a ona w nich s ilę napędową gospodarki , jednak to wymaga 
czasu i zależy także w dużym stopniu od samych przedsiębiorców (wykorzystywanie 
instrumentu public relations). Ponadto, wydaje się, że zagrożeniem dla drobnej przed
s i ę bi o rczośc i w przyszłości , w warunkach postępującej integracji europejskiej i globali
zacji gospodarki świ atowej , jest brak powiązań kooperacyjnych i wspótpracy między 
ma ł y mi i dużymi przeds i ębiorstwami , co, jak pokazuje praktyka w krajach zachodnich, 
w znacznym stopniu ułatw i a przystosowanie tych pierwszych cło warunków konkurencji 
na rynku. Również w tym wzgl ędz i e konieczne jest doskonalenie mechanizmów 1yn
kowych oraz systemu informacji (szczególnie ważna w stymulowaniu przedsiębiorczo
śc i na wsi jest informacj a rynkowa, dotycząca aktualnych cen, kształtowania się popytu 
i podaży . kredytów, ubezpiccze11 , podatków, przepisów prawnych, obsługi bankowej 
itp „ w przekazywaniu której ważną rol ę powinny odgrywać instytucje publiczne). 
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RURAL AREAS DEVELOPMENT PROBLEMS (DILAEMA) IN TH EORY 
AND PRACTICE 

Abstraet. Polish economy nowadays, subjects to the threefold restructuring: globa li sa
tion, transfonnation process to the market rul s and as a preacess ion country mu st adopt to 
the European Union goal s and in sti tutions. 

The paper presents theorcti ca l as well as practi cal aspects of ru ra! development in 
Poland. Di scussion on theory contains dcfinitions of ru ra! areas, their multi functional and 
rura! entrepreneurship development. 

Barriers and limitations to ru ra! areas development and the ass istans of public means 
support ing rura! area development, were discussed. 
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INTEGRACJA POLSKIEGO ROLNICTWA Z UE W OPINH 
ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO 

Barbara Kachel 

Streszczenie. Opracowanie przedstaw ia aktua lną ocenę stanu wiedzy rol ników na temat 
problemów zw iązanych z integracj ą polski ego rolni ctwa z U ni ą Europej sk<1 opa rt ą na 
badaniach ankietowych. Omów iono również stos unki ekonom iczne w badanych gospo
darstwach oraz opinie ro lników na temat korzyśc i , zagroże1i i obaw wyni kających z przy
szł ej akcesj i oraz z koni ecznych dostosowa1i do wymogów UE. Nastroje wśród ro lni ków 
są pesymistyczne. czuj ą si;,: oni ni edoin fo r111 owani o proble111ach integracji i genera ln ie Si\ 

jej przeciwni . 

S łowa kluczowe: integracja ro lnictwa. wspólna polityka ro ln a. ko rzyśc i i zagrożen i a. 

WSTĘP 

Proces przygotowa1i do integracji Polski z U nią Eu ropej ską rozpoczął s i ę na 
początku lat 90. i obecnie znajduje s i ę w k01i cowej faz ie, b i o rąc pod uwagę prognozy 
zw i ązan e z ryc hłym zjednoczeniem ze strukturami europejsk imi . Negocjacje, któ re 
odbywają s i ę w 29 obszarach, są w większośc i zamknięte oprócz m.in. ro lni ctwa, po li 
tyk i regionalnej oraz budżetu i finansów. Sektor ro lnictwa stwarza najw ic;:cej t ru d n ośc i 

w negocjacjach, gdyż aż 40% wszystkich dostosowa11 prawnych, czy li wprowadze nia 
ustawodaws twa UE (tzw. acquis communitaire), przypada w ł aśni e na ten ci zia!. Wed ł u g 

Plewy [200 I], Polska jest zdeterminowana wprowadz i ć rozvv i ązan i a wynikające ze 
Wspóln ej Polityki Rolnej (WPR) UE pomim o znanych ogran icze1i tej pol ityki. Wccl lug 
polskich negocjatorów, nasz kraj ni e może akceptować próby na rzucen ia polskim rolni
kom jedynie nowych obowiązków i ogranicze11, bez przyznawa nia im ident ycznych 
praw, j ak ie maj ą ro lnicy obecnych pa1istw czlonkowskich. Koncepcja i strategia 
integracji rolnictwa z UE wymaga starannego przygotowania polskich producen tów 
ro lnych przez udos tępni a ni e in fo rm acji na temat zasad WPR oraz korzyści i kosztów 
zw i ązanych z dostosowa niem s i ę do wymogów i standa rdów w zakre ·ie produkcj i, 
przetwórstwa ro lno -spożywczego oraz warun ków fu nkcjonowa nia na j ednoli tym rynku 
europejskim [Duer 2000, Kachel 200 I]. 
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Według badań przeprowadzonych przez Wawrzyniaka i Wojtasika [2001], polscy 
rolnicy chcieliby znać odpowiedź na wiele trudnych pytań , w tym m.in. : 
• j ak ie kanony WPR, które przysporzyły państwom UE najwięcej kłopotów i były 

przyczyną najwi ększych kryzysów, będą nadal utrudniać egzystencję polskim 
rolnikom, 

• w jaki sposób istniejące znaczne różnice kosztów produkcji rolniczej będą niwelo
wane za pośrednictwem systemu protekcjonizmu i subsydiowania produkcji rolni
czej, aby nie dopuścić do spadku dochodu ludności utrzymującej się z rolnictwa, 

• w jakim tempie dokonywać s ię będzie przebudowa rolnictwa w sensie zmian 
struktury agrarnej , jakiej wysokości kontyngenty (kwoty) będą przydzielane produ
centom rolnym na podstawowe surowce i towary rolnicze, jakie będą wielkość, 

struktura i terminy naplywu finan sowych środków przedakcesyjnych UE. 

PRZEDMIOT, METODA I ZAKRES TERYTORIALNY BADAŃ 

Badania przeprowadzono w marcu 2002 r. w powiecie proszowickim województwa 
malopolskiego. Przedmiotem badai'l było 45 celowo wybranych gospodarstw rolnych 
o różnej strukturze agrarnej (od 4,9 do 27 ha). Największą grupę (46%) stanowiły 
gospodarstwa o powierzchni od I do 5 ha (średnia dla powiatu proszowickiego -
4,5 ha). Gospodarstwa o powierzchni 5- 1 O ha stanowiły 44%, o powierzchni 10-15 ha 
- 8%, gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha - 2%. 

Zdecydowaną większość respondentów - właścicieli gospodarstw stanowili męż

czyźni (80%). Ś red ni wiek ponad polowy ankietowanych (57%) wahał się w przedziale 
od 4 1 do 50 lat. Rolnicy młodsi wiekiem (od 26 do 40 lat) stanowili 24%, a starsi 
(powyżej 5 1 lat) - I 9%. Oko Io 67% rolników deklarowało wykształcenie zawodowe 
rolni cze, za ledwie I% respondentów legitymowało się wykształceniem wyższym 

ro lni czym. Pozostali to na ogól rolnicy z wykształceniem podstawowym lub innym 
niero lniczym. 

Pods tawę bacłaii stanowi! kwestionariusz ankiety, który wzmocniono innymi 
technikami badawczymi , jak rozmowy kierowane, dyskusje i wywiady środowiskowe. 
Wyn iki bacła1i przedstawiono w formie tabelaryczno-opisowej i graficznej w postaci 
wykresów oraz 1ycin. 

Charakterystyka badanego regionu 

Powiat proszowicki położony jest w województwie małopol skim w kierunku pół
nocno-wschodnim od ag lomeracji krakowskiej w dolnym dorzeczu rzeki Szreniawy, 
wzcł lu ż któ rej rozc i ągaj ą s i ę najbardziej żyzne gleby w kraju. Są to głównie czarnozie
my na pod l ożu lessowym I i 11 klasy bonitacyjnej oraz mady nal eżące cło 1- 111 klasy 
bonitacyjnej za l egaj ące dol inę Szreniawy. Rolnicza przestrze1i produkcyjna powiatu 
pro zowicki ego n a l eży do najkorzystniejszyc h zarówno w kraju , jak i w woj . malopol
~kim . rodzaj ne gleby, korzys tny agroklimat i bogate zasoby wód podziemnych stwa-
17 aj ą \\'aru nki do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej. Od wieków ziemie te 
byly \l'yko rzystywane ro lniczo. a wyprodukowana żywność zaspokaj ała potrzeby 

.·I era Sci. Pol. 
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Małopolski i Śląska. O typowo rolniczym charakterze powiatu świadczy struktura 
użytkowania gruntów. Wskaźnik użytków rolnych (89%) jest najwyższy w woj. mało

polskim, w tym grunty orne stanowią 77%, sady - 0,7%, łąki i past>viska - 11.3%, lasy 
- 1,7 %, a pozostałe grunty zajmują 9,3%. Nieznaczne zróżnicowanie występuje 
w wysokości wskaźników użytków rolnych w poszczególnych gminach - od 77,8% 
(Proszowice) do 93% (Pałecznica). 

Niski wskaźnik urbanizacji powiatu oraz duża liczba osób zatrudnionych w rol
nictwie (81 ,4%, woj . małopolskie - 41,4%) są kolejnymi elementami , które podkreślają 
rolniczą funkcję regionu [Encyklopedia geograficzna świata 200 I, Urząd Statystyczny 
powiatu Proszowice]. Powiat proszowicki jest znaczącym producentem trzody ch lew
nej , warzyw, buraków cukrowych, zbóż, tytoniu, kukurydzy i owoców (g łównie 

truskawek) . 

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Charakterystyka ankietowanych gospodarstw 

Ankietowane gospodarstwa w zdecydowanej większośc i zajmują s ię produkcją 

warzywniczą i z tej działalności uzyskują najwyższe dochody, stanowiące dla wielu 
z nich jedyne źródło utrzymania. W uprawie przeważają warzywa ko1'zeniowe: mar
chew, seler i pietruszka. Prężnie rozwija się też uprawa kapusty, kalafiora, ogórków 
i pap1yki pod osłonami na wczesny zb iór. Wytworzone produkty rolnicy s przedaj ą na 
giełdach rolnych w Krakowie, Katowicach oraz Tarnowie, gdz ie uzyskuj ą wyższe ceny 
niż w Proszowicach. 

Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne gospodarstw, to ponad polowa ankietowa
nych (69%) uważa je za wystarczające do produkcji rolniczej ; pozostali są przeciwnego 
zdania, podając za przyczynę brak środków finansowych na zakup i modernizacj ę parku 
maszynowego. Do tej grupy rolników należą również osoby, które j ednocześni e wska
zaly na złą sytuację finansową własnych gospodarstw. 

Na uwagę zasługuje fakt , że ponad połowa rolników (63%) odprowadza na rynek 
powyżej 60% wyprodukowanych towarów. Około 1/3 ro ln ik ów (3 2%) sprzedaje od 30 
do 60% wytworzonych produktów, a pozostali ro lnicy (5%) mni ej ni ż 30%. Te ostatni e 
gospodarstwa w glównej mierze nastawione są na samozaopatrzenie, a dochody czerpi ą 
z innych źródeł niż działalność rolnicza. Mimo że rolnicy w znaczącym stopniu odpro
wadzają swoje towary na rynek, nie uzyskują odpowiednich dochodów, tłumacząc to 
utrudnionym zbytem towarów i ich ni ską ceną. Ponadto, badania wykaza ły , że 37% 
gospodarstw posiada dodatkowe źródła dochodów w postaci renty, emerytury lub pracy 
poza rolnictwem jednego z członków gospodarstwa, a mimo to res pondenci w przewa
żającej większości (62%) swoją sytuacj ę finan sową oceni aj ą j ako zł ą Uako zadowa l aj ą

cą - 24%, dobrą - 14%). Żaden z rolników nie uzn ał własn ej sytuacji fin ansowej za 
bardzo dobrą. 
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W iedza i sto pi eń poinformowania rolników na temat problemów integracji 
polskiego rolnictwa z UE 

13. Kachel 

Głównym źród łe 111 informacj i o problemach in tegracj i z UE są według responden
tów med ia: telew izja, radio, prasa. Oprócz tego, część in formacj i respondenci czerpią 

z rozmów z innym i ro lnikam i i sąsiad ami . Informacja ta j est jednak niewystarczająca -
aż 80% badanych czuje s i ę s łabo poin fo rm owanych, 19% nie ma żad nych informacji, 
a ty lko I% badanych twierdzi , że są dobrze poinformowani. Stopień poinfonnowania 
wzrasta wraz z wykszta ł ceniem , a maleje z wiekiem respondentów. 

Najbli ższymi i n ajważni ejszymi celami Wspólnej Polityk i Rolnej UE był o dla 
respondentów ustabi li zowanie rynku produktów rolnych oraz zapewnienie zbytu 
produktów ro lnych po cenach gwarantowanych . Na odpowiedzi te wskazali wszyscy 
ankietowani ( I 00%) . Rolnicy są zdania, że s pełnienie tych celów umożli wi im pewniej
sze planowanie prod ukcji , uzyskanie odpowiednich dochodów i rozwój własnych 

gospodarstw. 
J eś li chodzi o rodzaj wiedzy, j aka w obecnej rzeczywistości jest rolnikom szcze

gó lnie potrzebna, respondenci na pierwszym miejscu wymienili to, jak i gdzie sprzedać 
prod ukty rolne (54%), na drugim (34%) zn a l azła s i ę wiedza o nowych technologiach 
w ro lni ctwie. Uszeregowanie odpow iedzi w dużej mierze zal eżało od wieku rolnika 
i jego wykszta łcen i a. Młod s i i bardziej wykształceni rolnicy za najważniejsze uznawali: 
wykszta ł ceni e, posiadanie wiedzy prawnej ( 13%) i ekonom icznej (7%) pozwa lającej 

zaw i erać różnego typu umowy, staran ie s i ę o kredyty czy organizowanie s i ę w grupy 
producenck ie i stowarzyszeni a. Część respondentów ( 18%) u znała, że obecnie potrzeb
na jest ro lnikom wiedza specja listyczna. Pozwoliłaby ona na ukierunkowanie gospodar
stwa, co j est szczegó lni e ważn e w aspekcie przysz·lego czlonkostwa w Unii Europej
skiej. Niewielka li czba respondentów ( 12%) chciałaby pos iąść wiedzę pozwa l aj ącą 

zdobyć nowy zawód czy dodatkowe zaj ęc i e. Zaledwie 5% ankietowanych to ciekawi 
sytuacji ro lni ków i ro lnictwa w UE oraz wiedzy o zasadach WPR. 

Stosunki ekonomiczne w rolnictwie i jego otoczeniu 

Jeś li chodzi o pożądany model stosunków ekonomicznych w rolnictwie i jego oto
czeniu , to w_zyscy res pondenci ( I 00%) uważaj ą, że lep iej byłoby , aby ceny w rolnic
twie us t a l a ł o pa1'1stwo; żaden z ro lników w obecnej sytuacji nie ch c iałby, aby czynił to 
rynek. Prawic wszyscy respondenci (93%) twierdzą, że skupem i zbywaniem produk
tów ro lnych powinno zajmować s i ę równi eż pa1\stwo, tylko niewie lka część rolników 
(7° o) zgadza s i ę , że lep iej byłoby , aby w tej bran ży d z i ałały firm y prywatne. Powyższe 
op ini e ro lników n a l eży ł ączyć z faktem , że maj ą oni trudności ze sprzedażą własnych 

towarów i uzyskaniem za nie odpow iedni ej ceny we właściwym terminie . 
7. nacz.nic pon ~1d po lowa respondentów (68%) chce w dalszym c i ągu gospodarować 

ind widualnic. Ty lko 8°0 ro lni ków deklaruje możli wość ł ącze ni a s i ę w grupy produ
ccncl-.ic. op ini <;: l aką wyrażają glówn ie młods i kierownicy gospodarstw. Co czwarty bada
n~' nic 111 a L lan i::i na te111::it sposobu gospodarowania. W tej sytuacji n a l eża łoby przez 
r1c 1 c l11 ą in fo nn::icj<;:. dorndztwo i stworzenie odpowied nich warunków finansowych zachę 

c i ć rolnil-.ów do zrLc zan ia i ę . aby lep iej mogl i rad z i ć sob ie w nowej, bardzo trndnej 
rn:cL)'wi s t oś ci gospodarki wo ln orynkowej. Jest to szczegó lnie ważne w tak im region ie, 

Ac/a ci. Pol. 
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jak powiat proszow icki, który jest zapleczem warzywno-owocowym oraz dostawcą 
mięsa (główni e wieprzowiny) dla dużych ag lomeracji miejskich Krakowa i Ś l ąska , 
gdzie sieć hipermarketów wymaga dostaw jednorodnego towaru w w iększych i l ośc i ach . 

Bariery i szanse rozwoju polskiego rolnictwa 

Za największą barierę dla polskiego rolnictwa aż 87% respondentów u zn a ł o brak 
kapitału na inwestycje, na drugim miej scu (56%) wskazano na niewysta rczaj ącą inge
rencję pa11stwa w politykę roln ą. W zw iązku z procesami dostosowawczymi do wymo
gów UE i s totną sprawą j est obecnie w Pol sce wprowadzanie w życ i e ustawodawstwa 
dotyczącego rynków rolnych (zboża, mleka, mięsa) oraz ustaw: weterynaryjnej, 
o gmpach producenckich, rentach strukturalnych, ro lnictwie eko logicznym , za les ianiu 
gmntów rolnych [Kachel 2001 i 2002]. Dużą bar i erę upatruj e s i ę w nisk im poziomie 
mechanizacji rolnictwa (43%), na wydajność i e fektywność ro lnictwa wskaza ł o 42% 
ankietowanych . Na pi ątym i kolejnych miejscach ro lnicy za największą bar i e rę uznali 
warunki i poziom życ ia na ws i (36%), warunki glebowo-klim atyczne (34%), poziom 
wiedzy i umiejętności (23%) oraz rozdrobnioną strukturę gospodarstw i szac howni cę 

gruntów (7%) (1ys. l). 
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Rys. 1. Najw i ększe bariery dla rozwoju polskiego ro lnictwa 
Fig. I. Ma in barriers to developrnent of Poli sh ag riculture 
Źródło: Badan ia wlasne. 2002. 
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Badania wykazaty, że ro lnicy oczekują znacznej ingerencj i pań s twa w rozw i ązywa

nie problemów ws i i ro lnictwa, dyskusyjnym zaś problem em jest to, i ż rolni cy tylko 
w niewielkim stopniu za bar i e rę rozwoju u zn aj ą rozdrobnien ie gospoda rstw i szacho w
nicę gruntów. A przec i eż, jak wskazuj ą badan ia Paszkowskiego [200 I] , zjawiskiem 
wyb itn ie niekorzys tn ym w Pol sce jest nakladan ie s i ę na siebi e zjaw iska rozd robni eni a 
gruntowego na rozdrobnienie agrarne. Z przeprowadzonych ana li z wyn ik a, że w szachow-
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nicy uciążliwej i bardzo uciążliwej , czyli z większą liczbą działek w gospodarstwie niż 
sześć , znajduje się około 4 mln ha użytków rolnych , które są w posiadaniu ok. 0,5 mln 
gospodarstw. Tak więc problem likwidacji szachownicy gruntów pozostaje wielkim 
wyzwaniem polityki rolnej par'lstwa. 

Ankietowani rolnicy mają świadomość, jak duży dystans dzieli polskie rolnictwo 
od unijnego, gdyż aż 94% z nich stwierdziło, że musi jeszcze bardzo dużo zainwesto
wać i zmodernizować gospodarstwo, aby konkurować z rolnikami UE. Rolnicy jedno
cześnie wskazują, że rozwój gospodarstw byłby możliwym . in. przez zapewnienie cen 
gwarantowanych na produkty rolne oraz stworzenie odpowiednich warunków do 
produkcji rolniczej przez pań stwo. Rolnicy mieli tu głównie na myśli objęcie polskiego 
rolnictwa instrumentami WPR na podobnych zasadach, jakie obowiązują w UE. 
W badanym regionie rolnicy podkreślają, że wyprodukowane warzywa czy owoce 
mogłyby być ekspottowane, gdyby państwo zapewniło im rynki zbytu. Statystyki 
dowodzą, że Polska jest krajem przodującym w produkcji warzyw i wytwarza ich wię
cej na I mieszkat'lca roczni e niż Niemcy, Francja czy Dania, a w produkcji owoców 
zaj muje drugie miejsce po Francji [GUS 2001 , Żurek 2002]. 

Korzyści dla polskiego rolnictwa po wstąpieniu do UE 

Zdecydowana większość (82%) rolników zapytanych o korzyści, jakich oczekują 
po wstąpieniu Polsk i do UE, wskazala na dotacje bezpośrednie do produkcji rolniczej, 
tak ie j ak w UE. W dalszej kolejności respondenci oczekują poprawy opłacalności rolni
czej (67%). Równie często rolnicy wskazywali na korzyść, jaką byłoby zagwarantowa
nie sprzedaży wytworzonych produktów przez skup interwencyjny po cenach gwaran
towanych (46%). Na możliwość korzystania z funduszy strukturalnych UE na rozwój 
rolnictwa i obszarów wiejskich wskazało 39% ankietowanych. Z większym pesymi
zmem respondenci podchodzili do możliwości zbytu wytworzonych produktów rolnych 
na rynkach UE oraz dostępu do nowych technologii w rolnictwie . Odpowiedzi te otrzy
maly odpowiednio po 19 i 13%. Tylko 12% ankietowanych rolników uważa, że integracja 
Polski z UE ułatwi im znalezienie pracy poza rolnictwem. Dobrą przyszłość dla wła
snych dzieci po wstąpieniu do UE widzi zaledwie 7% ankietowanych rolników (tab. ł ). 

Tabela 1. Spodziewane ko rzyśc i wyn ikąj ące z integracji polskiego rolnictwa z UE 
Table 1. Expcctccl profits from the integration of Poli sh agriculture with EU 

Odpowiedzi 
Korzy. ci jak ich rolnicy oczek ują po wstąpieniu do UE respondentów 

(%) 

I otacje bezpoś rednie do produkcji rolnej . tak ie jak w UE 82 

Poprnwa op l nca lnośc i produkcji rolniczej 67 

Zagwarantowanie sprzedaży wytworzonych produktów (skup interwencyjny po cenach 
gwarantowanych) 46 

Możli wość korzystan ia z funduszy strukturalnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich 39 

Nowe rynki zbytu 19 

Dos t ~p do nowych technologii w ro lnictwie 13 
11l, i. liwość znalezienia pracy poza ro lnictwem 12 

Dobra przys 1l ość dla dLicci. kontakty ze ś wiatem 7 

Ż ródlo : f3adan ia wlasne. 
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Uzyskane wyniki badaii odnośnie korzyści dla rolni ctwa po przystąp i eniu do UE 
wskazują na wagę problemu związanego z negocjacjami , co do płatn ośc i bezpośred ni ch 

oraz zagwarantowania opłacalnośc i produkcji i regulacji rynków rolnych (sk up inter
wencyjny po cenach gwarantowanych). 

Obawy polskich rolników wobec integracji z UE 

Mając do uszeregowania według własnego stopnia ważności , czego najbardz iej 
obawiają się po wstąpieniu Polski do UE, zdecydowana większość rolników (72%) 
wskazała na trudności ze zbytem swoich produktów rolnych . Sytuacja taka spowoduj e 
zubożenie wsi - tak uważa 62% badanych. Ponad połowa (54%) respondentów obawia 
się zalewu polskiego rynku unijną żywnością. Prawie polowa ankietowanych (43%) 
obawia się upadku wielu gospodarstw rolnych , ni e wykluczając przy tym wlasnego , co 
doprowadzi również do wzrostu bezrobocia na wsi. Na uwagę zasłu guj e fak t, że co 
czwarty ankietowany obawia się wykupu ziemi przez cudzoziemców. Tylko 8% rolni
ków obawia się ograniczenia wielkości produkcji (tab. 2). 

W związku z wskazanymi obawami rolników należy sądzić, że polityka paiistwa 
powinna w coraz większym stopniu wpływać na zagwarantowanie zbytu rolnikom 
(skup interwencyjny) oraz wspierać rozwój obszarów wiejskich wykorzystując progra
my przedakcesyjne UE, jak SAPARD i Phare, które mogą pomóc w tworzeniu nowych 
miejsc pracy i zapobiec zubożeniu wsi, czego rolnicy obawiają s i ę w znaczącym stopniu 
[Kachel 2001]. 

Tabela 2. Obawy wobec integracji z Unią Europejską 
Table 2. Concerns connected with the integrat ion with EU 

Czego rolnicy obaw iaj ą s ię po wstąpieniu Polski do UE? 

Wzrostu trudnośc i ze zbytem polskich produktów rolnych 

Zubożeni a wsi 

Zalewu polskiego rynku unijną żywnośc i ą 

Upadku wielu gospodarstw rolnych 

Wykupu ziemi przez cudzoziemców 

Wzrostu bezrobocia na obszarach wiejskich 

Ograniczen ia wielkości produkcji 

Żródlo: Badania własne. 

Kierunki zmian w gospodarstwach rolnych w świetle integracji 

Odpowiedz i 
respondentów(%) 

72 

62 
54 

43 

27 
23 

8 

Około 1/3 ankietowanych rolników w najbliższym czasie zami erza zakup i ć do wła
snego gospodarstwa maszyny i środki do produkcj i rolnej , 27% ro lników ch c i a ł oby 

powiększyć areał gospodarstwa, głównie przez dz i erżawę . Na wprowadzeni e nowych 
technologii zdecydowałoby s i ę 13% ankietowanych , a ty lko 4% ro lni ków ch c i a ł oby 

zm ienić kiernnek gospodarowania (tab. 3). 
Z powyższych badań wynika, że rolnicy na razie niec h ętni e poszuk iwa liby nowych 

rozwiązań w postaci specjalizacj i swoich gospodarstw, co wydaje s i ę być nieuniknione 
w warunkach ostrej konkurencji na jednolitym rynku europejskim. 

Oeconomia 1- 2(1- 2) 2002 
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Tabela 3. In westycje i kierunk i zmian w gospodarstwach rolnych 
Table 3. ln vcstmcnts and tcnclcneics in fa rms 

Plany inwestycji i zmian w gospodarstwach rolnych 

Zak up maszyn i ś rodków do produkcj i rolnej 

I' wi ~ kszc ni c area lu gospodarstwa 

Poprawa infrastruktu1y technicznej w gospodarstwie 

Wprowadzenie nowych technologii 

Zmiana kierunku gospodarstwa 

7.ródlo: Badan ia wlasne. 

B. Kachel 

Odpowiedzi 
respondentów (%) 

29 

27 

17 

13 

4 

Mając do wyboru inny sposób zarobkowania ni ż prowadzenie własnego gospodar
stwa, 34% ankietowanyc h rolników (glównie młodszych) chciałoby prowadzić własną 
firmę, 39% chce pozostać przy obecnym zajęciu i pracować we własnym gospodar
stwie, 4% zdecydowa loby s i ę wyjechać ze wsi i pracować w mieście, pozostała część 

respondentów chc ialaby mieszkać na wsi i pracować w firmie prywatnej lub pań stwo

wej , jednocześn i e prowadząc gospodarstwo rolne (tab. 4). 

Tabe la 4. Moż li wość wyborn mi ejsca pracy 
Tab le 4. Poss ibility of choice of empl oyment place 

Gdyby to za l eża l o wy l ączn i e od Pana/i. to czy po przystąpieniu do UE 
chcialby/alaby Pan/i: 

Pozos ta ć przy obecnym Z<~j ęc iu . pracować we wł asnym gospodarstwie rolnym 

Prowadz i ć wł as n ą lirm~ 

M ieszkać na wsi i zatrudnić s i ~ w finn ic prywatnej lub palistwowcj 

Wyjec h ać ze ws i i pracować w mieśc i e 

7. ród ł o : 13adania w ł asne. 

Poparcie dla integracji polskiego rolnictwa z UE 

Odpowiedzi 
respondentów(%) 

39 

34 

23 

4 

Zdecydowana w iększość ankietowanych rolników (69%) uważa, że integracja Polski 
z UE przyniesie w i ęcej strat niż korzyśc i naszemu rolnictwu. Tylko 14% respondentów 
jcsl przec iwnego zdania, a l 7% nie ma zdania na ten temat. Bardzo trndna sytuacja 
fin ansowa ro lni ków, poga rszaj ąca s i ę koniunktura w rolnictwie, spadek dochodowości 

go ·podar tw ro lnyc h powoduje, że aż 89% respondentów j est przeciwnych integracji 
naszego kraj u z UE, zaledw ie 9% jest za integracj ą, a 2% jest jeszcze niezdecydowa
nych. Ro lnicy mają św i adom ość , że ich korzyści z integracji za l eżą w dużej mierze od 
wynegocjowanych warunków akcesji , od tego, czy zosta n ą objęci i w j akim zakres ie 
w. pólną polityką ro lną UE. Brak poparcia dla akcesj i Polski z UE ze strony ankietowa
nych wyni ka równi e ż z n aras taj ącego zni ech ęcenia i pesymizmu . Coraz w i ęcej rolników 
u w:iża. że polscy negocjatorzy pośw i ęcą in teresy rolników, aby osi ągn ąć korzystne 
rozwiąz:inia w innych sektorach go podarki. Brak przejrzystej przysz łośc i i brak wiedzy 
o rym, jak w UE wyg l ąda po lit yka ro lna, wpływa na tak wysoce negatywne nastawienie 
ro lników do integracji po lsk iego rolnictwa z UE. . 

Ac/a Sci. Pol. 
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WNIOSKI 

Kierownikami ankietowanych gospodarstw są przede wszystkim mężczyźni (80%) 
w wieku od 41 do SO lat, w przeważającym stopniu mający wykształcenie zawodowe 
rolnicze. 

Prawie polowa gospodarstw (46%) prowadzi produkcję na pow ierzchni poniżej 

S ha. Gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha stanowią 44%, gospodarstwa o powierzchni 
10-15 ha - 8%, a największe powierzchniowo - powyżej IS ha - to za ledw ie 2%. 

Ponad połowa ankietowanych gospodarstw (63%) odprowadza na rynek więcej ni ż 
60% wyprodukowanych towarów, a mimo to rolnicy nie uzyskują zadowalających 

dochodów. Sprzedaż na rynek od 30 do 60% wytworzonych produktów dek laruj e 32% 
badanych, 5% rolników sprzedaje na 1ynek poniżej 30% wyprodukowanych towarów 
i są to głównie gospodarstwa nastawione na samozaopatrzenie, a dochody czerpi ą 

z innych źródeł niż działalność rolnicza. 
Zdecydowana większość rolników (62%) nie osiąga dodatniego wyniku finansowe

go. Rolnicy zmuszeni są do poszukiwania zatrudnienia poza rolnictwem, gdyż w ich 
opinii udział dochodu z rolnictwa w ogólnym dochodzie rolnika jest zbyt mały i nie 
pozwala na utrzymanie rodziny oraz inwestowanie w gospodarstwie. Ponad I /3 rolni
ków posiada dodatkowe źródło utrzymania w postac i renty, emerytury łub pracy poza 
rolnictwem jednego z członków gospodarstwa. 

Mimo bardzo trudnej sytuacji finansowej , prawie wszyscy rolnicy (94%) chcieliby 
inwestować i modernizować własne gospodarstwa. Maj ąc do wyboru inny sposób 
zarobkowania niż prowadzenie gospodarstwa, 39% respondentów chce nadał pozos tać 

przy obecnym zajęciu. 
Przeprowadzona ankieta wykazała , że aż 80% rolników czuje s i ę s ł abo poinformo

wanych o problemach integracji z UE, I 9% nie ma żad n ej informacj i, a tylko I% to 
dobrze poinfonnowani. 

Według wszystkich respondentów, najbliższymi celami Wspólnej Polityki Rolnej 
UE są ustabili zowanie rynku produktów rolnych oraz zapewnienie zbytu produktów 
rolnych po cenach gwarantowanych. 

Korzystne konsekwencje procesu integracji Polski z UE, zdaniem badanych, doty
czyć będą przede wszystkim: dotacji bezpośrednich do produkcji rolnej (82%), poprawy 
opłacalności produkcji rolniczej (68%) i zagwarantowania sprzedaży wytworzonych 
produktów (46%). Nieco bardziej sceptycznie rolnicy podchodzą do do stępu do nowych 
technolog ii (13%) czy możliwości znalezienia pracy poza rolnictwem ( 12%) . 

Rolnicy wykazują duże przywiązani e do ziemi. Zdecydowana wi ększość (87%) 
uważa , że cudzoziemcy nie powinni mieć prawa do jej zakupu. Rolnicy mają św i a do

mość, że po wstąpieniu do UE cena ziemi wzrośni e , a cudzoz iemcy będą mogli j ą 

wykupywać bez ograniczeń , stanowiąc zagrożeni e dla pol skich rolnikó w. 
Rolnicy zdaj ą sobie sprawę , że mają male szanse konkurowania z unijn ymi ro lni

kami. Są zgodni , że ich sytuacja w dużej mi erze będz i e za l eżeć od negocjacji czlonkow
skich , główni e od wynegocjowanych dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Pol i tyki 
Rolnej. 

Po przystąpieniu Pol ski do UE rolnicy najbardziej obaw i aj ą s i ę wzrostu trudn ośc i 

ze zbytem wytworzonych towarów (72%), zu bożenia wsi (62%) i za lewu polskiego 
ty nku unijną żywnośc i ą (54%). 
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Bardzo trudna sytuacja wielu gospodarstw, spadek dochodowości , trudności ze 
zbytem wyprodukowanych towarów wpływają na negatywne nastawienie rolników do 
akcesji Polsk i z UE. Aż 89% badanych to przeciwnicy integracji z Unią Europejską, 
zaledwie 9% jest za integracj ą, a 2% ankietowanych to niezdecydowani. 
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EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNE PROBLEMY 
OCHRONY ROŚLIN W SADACH O INTEGROWANEJ 
PRODUKCJI OWOCÓW 

Maria Golinowska 

Streszczenie. Integrowana produkcja owoców (IPO) w sadach Polski południowo

-zachodniej została wprowadzona w 1994 r. i od tego czasu systematyczni e wzrasta ł a 

liczba sadowników uzyskujących ce1tyfikaty produkcji j ab ł ek metodą IPO. Metoda ta jest 
przyjazna dla konsumentów i środowiska naturalnego. 

Badania wykazały, że wprowadzenie tego systemu produkcji owoców spowodowało 
zmniej szenie zużycia pestycydów o 50% (szczególnie insektycydów) oraz zmni ejszen ie 
o połowę krotności zabiegów chemicznych. Wszyscy sadownicy prowad zący produkcję 

integrowaną byli ochotnikami i zostali przeszkoleni na kursach orga ni zowanych przez 
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK) w Skierniewicach. Wyprodukowane metodą 
IPO owoce sprzedaj ą się trudniej , a w dużym stopniu sprzedaż tych owoców za l eży od 
inwe1icji i zdolności marketingowych sadowników. 

Słowa kluczowe: integrowana produkcja owoców, jabłka, sady, ochrona roś lin . 

WSTĘP 

Integrowana produkcja owoców w naszym kraju została zapoczątkowana w ł 99 ł r. 
przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach , a jej w ielkim propagato
rem był i jest prof. Edmund Niemczyk. 

Produkcja owoców metodą IPO polega na stosowaniu nowych metod produkcj i: 
agrotechnicznych, biotechnicznych , genetycznych i biologicznych , z uwzg l ędnieniem 

wy mogów ekonomicznych ochrony środowiska i zdrowia ludz i. Definicja IPO brzmi: 
„ IPO jest opłacalną produkcją wysokiej jakości owoców, dającą pierwsze11 stwo bez
pieczniejszym metodom ekologicznym , minima li z uj ącą ni epożądan e efek ty uboczne 
stosowanych agrochemikaliów oraz zwracającą szczegó ln ą uwagę na ochron ę środow i 

ska i zdrowie ludzi" [Niemczyk 1999 , 2000, 2002]. 
Integrowa na produkcja owoców to ni e tylko owoce (np . jabłka) bez nadm ie rnyc h 

pozostałośc i pestycydów. To także dbałość o środowi s ko naturaln e w proces ie produk
cji owoców, używan i e selektywnych środków ochrony roś lin , respektowa ni e progów 
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zagrożeni a , zastę powani e metod chemicznych innymi metodami zwalczania szkodni
ków i chorób (np. biologicznym i), dokumentacja procesu produkcyjnego, s tałe prowa
dzenie wiel u obserwacj i w sadzie, dzialani e sadowników w grupie w sta łym kontakcie 
z in struktorem. Ważnymi ce lami produkcji owoców metodą IPO są obn i żenie kosztów 
produkcji oraz in tegracja osobowa producentów w wyniku ścisłej wspólpracy i d ziała
nia. Jednym z glównych cech IPO jest racjona li zacja, która dotyczy szczególnie stoso
wania chem icznych środków ochrony roślin (wprowadza się pestycydy o niskiej 
szkodl i wośc i dla ś rodow i ska naturalnego i człowieka). Stosując metodę IPO, uzyskuje 
s i ę owoce wo lne od metali ciężkich, azotynów i pozostałości pestycydów. Zawa1iość 
szkodliwych substancji podlega badaniu (uzyskanie certyfikatu) i dlatego owoce prze
znaczone na rynek konsumencki są dobrej jakośc i i smaczne [Bernacki i Ozimek 1996]. 
Metoda l PO stosowana przez sadowników wzbogaca środowisko naturalne przez intro
d u kcj ę pożytecznych owadów przywracającyc h zachwianą równowagę biologiczną 

środowiska. 

W 200 I r. ponad I OOO sadowników w Polsce zrzeszonych było w 37 grupach tere
nowych i stosowało metodę IPO w sadach jabłoniowych na powierzchni ponad 7300 ha, 
63% sadowników uzyskało specj alne certyfikaty, a dotyczyło to 1 OO tys. ton jabłek 
( 13% ogólnej produkcji jabłek deserowych). 

Celem bada11 było poznanie problemów ekonomiczno-organizacyjnych produkcji 
me t odą IPO owoców Uablek) w południowo-zachodniej Polsce. 

METODYKA BADAŃ 

Aby rea li zować ce l badai1 , dokonano in wentaryzacji sadów celem uzyskania odpo
wiedzi o li czebn ośc i producentów produkujących jabł ka metodą IPO. W 200 I r. na 
te reni e Polski po ludniowo-zachodniej , było 39 sadowników produkujących owoce 
metodą IPO, co stanow ilo oko ł o 4% produkcji w kraju. Rejony sadownicze w tej części 
kraju zlokalizowane są w okolicach Wrocławia (Wróblowice, Trzebnica, Gać) i Ka li sza 
(Opatówek). Do wszystkich sadowników wysłano ank i etę . Ank ieta ta zawierał a 

-1 8 pyta11 dotyczących organi zacj i produkcji owoców metodą IPO, 28% sadowników 
zgodzi Io s i ę na udL.ick: 11 ie odpow iedzi zawartych w ankiec ie. Ponadto, w sposób ce lowy 
wybrano gospodarstwa sadownicze, w którym na specja lnych kwes tionariuszach 
notowano wszelkie zasz ł o· ci w sadzie - zarówno organizacyjne, jak i ekonomiczne. 
Opracow uj ąc zebrany ma t e ri a ł , zastosowano metody analizy pionowej i poziomej oraz 
syntetycznej wg Kopcia [Kopeć 1983]. 

Po !j ęc i e s i ę produkcji owoców metodą IPO jest dobrowolne, a zasady tej metody 
przedstawiają s i ę n as tępuj ąco [Niemczyk 1996]: 

produkcj ę integrowa n ą na l eży wprowadz i ć od początku za łożeni a sadu (produkcję 
I PO możn a s t osować w k ażdym wieku sadu) ; 
w najbli ż zym otoczeniu sadu powinny zn ajdować s i ę zadrzewieni a, żywop łoty 

(rozwój pożytecznych organizmów); 
nasadzenia powinny być zdrowe. wo lne od chorób wirusowych; 
ws?y tkie zabiegi p i e l ęgnacyjn e powinny być przeprowadzane (żyzność gleb, 
kondycja drzew) : 

. .Jeta Sci. Pol. 
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nawożenie mineralne i środki ochrony roś li n powinny być stosowane z wie l ką 

rozwagą (nawożenie N w i l ości 50- 80 kg/ha, ograniczać herbicydy triazinowe); 
czarny ugór między rzędami uzysk iwać , stosując odpowiednie na rzędz i a uprawo
we lub wykładać ściółk i z kory, s łomy rzepakowej, trocin, włókniny łub czarnej 
folii ; 
nawadnianie sadu w okresie suszy; 
stworzenie warunków umoż liwiających dobre zapylanie drzew; 
opryskiwanie li ści i owoców nawozami podstawowy mi s tosować wy ł ączni e 

w przypadku braku składników pokarmowych; 
nie wolno stosować regulatorów wzrostu , do przechowywania owoców, przyspie
szenia terminu zbioru oraz kształtu i barwy owoców; 
zwalczanie szkodników tylko insektycydami selektywnymi (progi zagrożeni a , 

metody mechaniczno-biologiczne zwalczania szkodników). 

WYNIKI BADAŃ 

Powierzchnia sadów objęta badaniami wynos iła w 200 I r. 97, I ha (tab. I). Sad 
jabłoniowy stanowił około 75%, grusze zajmowały średnio 2,5%, wiśnie 11 ,8%, brzo
skwinie 4,8%, śliwy 5,5%, krzewy jagodowe 0,5%. Średnia powierzchnia sadu wyno
siła 8,8 ha, a rozpiętość tej cechy wahała s ię od 2,5 do 20,5 ha. Metodę IPO w produkcji 
owoców stosowano na jablon i ach w 100%, na gruszach w trzech sadach, a na drzewach 
pestkowych w sześci u sadach. 

Tabela I. Struktura nasad zeń drzew owocowych 
Table I. Structure of fru it trees plantings 

Pow. W tym: of which: 

Nr ha jabłon i e gn1sze wiśnie brzos kwinie ś li wy pozostałe 

No A rea apple-trees pcar-trees cheny-trees peach-trecs plumb-trccs othcr 
ha 

ha % ha % ha % ha % ha % ha <Yo 

I 6,5 4,5 69,2 0,5 7,7 1,0 15,4 0,5 7,7 

2 20,5 15,0 73 ,2 2,0 9,8 3,5 17,0 

3 7,5 5,5 73 ,3 1,5 20,0 0 ,5 6,7 

4 6 2,0 33.3 2,0 33,2 1,0 16,7 1,0 16,7 

5 15,5 15 ,0 %. : 0,2 1,3 0,3 2,0 

6 4, 1 1,2 29,3 1,2 29,3 1,2 29,3 0,5 12, I 

7 2,5 2,5 100,0 

8 8,0 8,0 100,0 

9 5,0 4,5 90.0 0,2 4,0 0,3 6,0 

IO 3,5 3,5 100,0 

11 18,0 I !,O 6 1,1 4,0 22,2 3,0 16,7 

Razem 
97, 1 72,7 74,9 2,4 2,5 11 ,5 11 ,8 4,7 4,8 5,3 5,5 0,5 0,5 Total 

Ż ródlo: Badania włas ne . 2002. 
Sourcc: Author's research, 2002. 
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An kietowani sadownicy uprawiali od 4 do 18 odmian jabłoni. Odmianą uprawianą 
we wszystkich sadach była Szampion, I O sadowników uprawiało Jonagold, 9 sadowni
ków Idared, G loster uprawiafo 7 sadowników. Melaroze, Galę i Golden Delicius upra
w i a ło 6 sadowników. Odmiana Elster uprawiana była przez 5 sadowników. Małym 
nasadzeniem przez badanych sadowników charakteryzowały się odmiany Empire, 
Cortl and , Eli za, Lobo, Geneva, Early, Piros, Pinova, Fiesta, Rubir, Melba, Jonatan. 

Sadownicy uzyskiwali bardzo zróżnicowane plony owoców. Średnio z l ha sadu 
j abłoni owego uzyski wano w 1998 r. 204 dt, a w 2000 r. średni plon wzrósł o 31 dt 
w porównaniu do pierwszego roku analizy. Rozpiętość plonu owoców jabłoni w każdym 
rok u była du ża (tab. 2) . Na plon owoców ma wpływ wiele czynników, jednym z nich 
j est obsada drzew na I ha. Odmiana Szampion była uprawiana przez wszystkich 
sadowników. Średnio na I ha obsada drzew wynosiła 1815, a rozstęp wynosił od 1200 
do 3000. W odmianie Jonagold średnio na I ha nasadzonych było I 9 I O drzew. Powyżej 
2000 drzew na I ha ch arakteryzowały si ę odmiany Golden Delicius, Pinowa, Eliza, 
Empire. 

Tabela 2. Pl ony drzew owocowych z I ha w cit 
Tabl e 2. Yi elcls oftree frui t per lha in dt 

Nr 

No 

I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 
9 

IO 
11 

1998 

9 1 

150 

250 

250 

330 80 

200 

500 
170 

150 

69 
84 

~ 
·c 
Q) 
.c 
u 
I 

.!!! 

.f;; 
· ~ 

1999 

!§ 
-= o. 

40 200 70 182 

40 200 

200 250 

400 

180 270 40 

130 200 200 240 

100 

180 

170 

82 
130 

2000 

I 20 1 80 130 180 110 210 130 

50 300 20 55 

200 250 200 

600 

120 360 100 210 

I 70 200 200 250 180 I OO 200 

90 

200 

130 

108 
120 

200 

X 204 80 98 200 135 200 40 I 15 193 165 235 60 139 1 70 I 77 

Ż ród l o : 13acb nia w l as n ~ . 2002. 
Sourcc: Authm„s rcscarch, 2002. 

Wyposa że nie gospodarstw sadowniczych w elementy infrastruktury potrzebnej do 
praw i d łowej produkcji owoców i przechowywania (przechowalnie i opryskiwacze) 
możn a u zn ać za ba rdzo do bre. Przechowa In ie pos i adało 91 % ankietowanych sadowni
ków. Sprzę t do ochrony roś lin w 82% mi a ły atest. 
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Charakterystyka sadowników 

Analizowani sadownicy prowadzą działalność sadowniczą od kilku do kilkudzie
sięciu lat: 54,5% gospodarstw założyło sad w latach 70 „ 36,3% w latach 80„ a pozo
stałe 9,2% w ostatnim dzie sięcioleciu dwudziestego wieku. Wykszta ł ce nie właśc i c i e l i 

sadu przedstawiało się następująco : wyższe - 45,5%, niepełn e wyższe - 9,0%, ś red nie 

techniczne - 45,5%. 
Badanych sadowników można uznać za bardzo dobrze przygotowanych do zawodu. 

Swoje kwalifikacje podnoszą przez uczestnictwo w konferencjach i sympozjach 
naukowych organizowanych przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Wszyscy 
ankietowani uczestniczyli w kursach , których tematem była metoda IPO. Na pytanie, 
jaką prasę specjalistyczną czytają, odpowiadali , że Sad Nowoczesny, 01Voce, Warzywa. 
Kwiaty oraz Hasło Ogrodnicze, nieliczni wskazywali na materiały konferencyjne ze 
zjazdów sadowników, wydawnictwa ISiK, Internet, ksi ążki specjali styczne oraz kasety 
wideo. Średnia wieku sadowników wynosiła 45 lat, n aj młodszy miał 30, a najstarszy 
58 lat. Do grypy producenckiej , należało tylko czterech sadowników, co stanowi 36,4% 
badanej populacji. Na pytanie, co skłoniło ich do przynależności do grupy producenc
kiej odpowiadali , że w przypadku jednego z nich to wspólne zakupienie linii do sorto
wania owoców, drugi, że środki ochrony roś l in przy wspólnym zakupie są ta1i sze, trzec i 
stwierdził, że miał duże oczekiwania, a korzyści żadnych , gdyż brak by ło odpowiednich 
przepisów dotyczących grup producenckich. Istniejące rozporządzenia , według opinii 
sadowników, były zawiłe i mało czytelne. 

ROZWÓJ METODY IPO 

Pierwsze wzmianki na temat metody IPO w Polsce ukazały s i ę w 1991 r. i wówczas 
70 sadowników na powierzchni 177 ha zorganizowanych w trzech ośrodkach IPO pod
jęło się produkcji owoców tą metodą. Pod koniec XX wieku liczba sadowników produ
kujących tą metodą owoce wzrosła do około I OOO, a powierzchnia sadów wyni os ł a 

ponad 7500 ha (tab. 3). 

Tabela 3 . Rozwój integrowanej produkcj i owoców w Polsce 
Tab le 3. Integrated fruit producti on development in Poland 

Wyszczegó lnienie 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 I 998 1999 2000 200 1 
Specitlcation 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 
Liczba ośrodków 3 7 27 32 40 42 44 46 36 36 37 
Number centers 

Liczba sadowników 70 I 17 430 570 75 1 750 780 850 1000 1000 1000 
Number fruit fa1mings 

Liczba instruktorów 18 31 55 65 72 70 70 70 
Number of frainers 

Are ał sadów (ha) I 77 470 2000 3000 5257 5000 4968 5500 7500 7500 7300 
Orchards area (ha) 
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Tab. 3 cd. 
Tab. 3 eoni. 

2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 12 

Produkcja jablek me todą I PO - Applcs production of mcthod I FP 

Liczba sadowników 
p os i ada j ących certyfik at 11 7 289 421 549 530 642 653 625 630 

Number f'ruit fannin gs 

ll osć jablck potwicrd zo-
nych atestem (tys. t) 7 40 40 70 70 90 100 100 100 

! urnbcr o f' appks with 
ccrtill ca t (thousands t) 

Procent produkcji 
krnjowcj 0,4 3,0 3,5 8,9 10,0 I !,O 13,0 13,0 13,0 

Pcrccntage o f' national 
producti on 

Ż. ród l o: 13aclan ia wlasnc. 
Sourcc: A uthor's rcscarch. 

Szczegó łowe badania dotyczące organizacji produkcji i efektywnośc i ekonomicznej 
stosowania metody IPO wykonano w gospodarstwie sadown iczym w by łym woj. kali
sk im (Koźminek). Ana li zowane gospodarstwa sadownicze oraz ankietowani sadownicy 
zwa lcza li agrofag i, których li czbę przedstaw iono w tabe li 4. W okresie wegetacji 
w sadzie wyko nywano ś rednio 15 zabiegów ochronnych , z czego 66% to zab iegi prze
c iwko chorobom , g rzybom, 26% przeciwko szkodnikom, a pozostałe 8% to chemiczne 
r clukowanie stanu zachwaszczen ia (tab. 5). 

Tabela 4. Zwalczane agrofagi 
Table 4. 

• parch jabloni - patogen: grzyb Ve11/11ria i11aeq11alis, app le scab 
• mączniak j ab łoni - patogen: grzyb PodG.1phaem le11cotricha 
• owocówkajab lkówcczka - motyl Cydia po111011 ella 
• przi;dz iorki : owocowiec Pa11011yc/111s 11/111i; chmielowiec Term11ych11s 11r1icae 
• kwiec iak jabłkow i ec - chrząszcz A11rho11 011111s po111omm 
• ms1ycc , f ph idodea 
• ukosnica s7czawic'lll ka - błonkówka i1111e rasregia globrata 
• owocnica jablkowa - b ł o nkówka I loploca111pa tes111di11ea 
• gor;rka plami s tość podskórna - choroba fi zjologiczna 
• chwasty 
• 1.~ll'a 1.a ogniowa - patogen: bakteria L'n vi11ia a111y /0 1·ora (choroba kwarantannowa) 
• 1.wójki. sia1kówcczka bukuweczka - motyl - Adoxophyes re1irn/a11a. Pade111is ribeana 

i .ród lo: 13auan ia \\' ł a snc . 
. nurce: f\ ulhor's rcscarch. 

Z różni cowa ni e krotnośc i za biegów w sJclach by lo duże i w przypadku chorób grzy
bo\1 yc h rozpi ~ tość krotnośc i wa h a ł a s i ę od 3 cło 12, a przy zwa lczaniu szkodników od 
- do 6. N :i t:ik zróL.nicowaną li czbę ZJbiegów chemicznych wplyw miały m.in. tak ie 
cLynniki . j ah. : nas il eni e wys t ępowani a agrofagów, wa run ki klimatyczne, skuteczność 

zab iegu. zas tosowany · rodek oc hrony roś I in. 
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Tabela 5. Li czba zabiegów ochronnych w sadzie 
Table 5. Pl ant pro tection num ber in orchard 

Nr gospodarstwa 
Rodzaj zabiegu Type mcasure 

Farm number 

I 
2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 

.< dla 11 gosp. 

.r 11 fanns 

x dla gminy Koźm inek 

.r district Koźminek 

Żródlo: Badania wł as n e , 2002. 
Source: Author's researc h, 2002. 

grzybobójczy owadobójczy chwastobójczy 
lungic ida l insccti cidal weedcida l 

12 6 
IO 3 
13 5 
12 3 
9 5 
3 6 

11 3 
8 3 

12 4 
9 2 

12 2 

10 4 

10 2 2 

5 1 

Razem 
Total 

19 
I ~ 

19 
16 
15 
IO 

15 
12 
17 
12 
15 

15 

14 

L i s tę środków ochro ny roś lin stosowanych przez sadowników przedstaw iono 
w tabe li 6. Zwa l czaj ąc choroby grzybowe prod ucenci używa li oko ł o 30 fungicydów, 
zwa lczaj ąc szkodniki - 15 insektycydów i 3 herbicydy. Wszystk ie środk i ochrony roś l in 

były za lecane do stosowania w metodzie IPO. 
Zużyc i e pestycydów mierzone il ośc i ą kg substancj i czynnej na I ha w ochronie 

sadu jablonnego w gminie Koźminek w latach 1994- 2000 przedstaw iono w tabe li 7. 
Z danych zamieszczonych w tej tabeli wynika, że w anali zowanyc h sadach zma lalo 
zużyc i e pestycydów - z 18,4 kg do oko ło 9 kg na I ha. Ankietowan i sadownicy wpro
wadzili metodę IPO w latach 1993- 1997, a certyfi kat IPO miały w 1995 r. - 2 gospo
darstwa, w 1996 r. - 6 gospodarstw, w 1997 r. i 1998 r. - I O a w 1999 r. - I I. Propa
gatorami stosowania metody IPO w sadach j ab ł o niowych by li pracown icy In Lytutu 
Sadownictwa i Kwiac iarstwa oraz s łu żby ochrony roś l in Stacji Kwaranta nny i Ochrony 
Roś lin (od 1996 r. Pai1stwowa Inspekcja Ochrony Roś li n). 

W ankiec ie postawiono sadowni kom pytanie, co spowodowalo, że zaczę li s tosować 

metodę IPO. Motywacje podj ęc i a s i ę prod ukcji były różne , a n ajważni ej sza to produk
cja owoców o wysokiej j akośc i , tak stwierdza li wszyscy badan i (tab. 8) , 36% wskazy
wa ł o na d ba ł ość o środow i s ko natural ne, kil ku sadowników oczek iwalo, że może b<;< dzie 
sprawniejszy i ła twiej szy obrót owocami , część sadown ików uzasadn iala swoj ą decyzj <;< 
równi eż chęc i ą poszerzenia w i adomości , niektórzy oczekiwa li wyżs zej efe ktywnośc i 

produkcji owoców. 
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Tabe la 6. Środk i ochrony roślin stosowane w metodzie IPO 
Table 6. Chem icals in plant protection in IFP 

Fungicydy - Fungicides 

\. Atemi C 76 WG 
2. Baylcton 5 WP 
3. Bef'rnn 25 SL 
4. Carpene 65 WP 
5. Clarinet 200 SC. 
6. Champion 50 WP 
7. Captan 50 WP 
8. Chorus 75 WP 
9. Dclan 700 WG 

IO. Dithanc 75 WP 
11 . Discus 500 WG 
12. Eupcran 50 WP 
13. Folucur E 50 WP 
14. Miedzian 50 WG 
15 . Mythhos 300 S.C. 
16. Merpan 50 WP 
17. Nirnrod 25 EC 
18. Punch 400 EC 
19. Po111arsol ło 11 e 80 WG 
20. Rubigan 12 EC 
2 1. Siarko! Extra 80 WP 
22. Sy lit 65 WP 
23. Score 250 EC 
24 . Sacloplon 75 
25. Scorc 250 EC 
26. Sys thanc MZ 
27 Thria111 Granul 50 WG 
28. Topsin M 70 WP 
29. Tiowo l 500 S.C. 
30. Za to 50 WG 

Ż. ród l o: Badania wlasnc. 
Sourcc: Author's rcscarch. 

Insektycydy - lnsecti cides 

I. Apo llo 500 S.C. 
2. Dimilin 480 SE 
3. Ekos I OO EC 
4. lnscgar 20 WP 
5. Magus 200 EC 
6. Mospilan 20 EE 
7. Mitac 200 EC 
8. Nissorun 10 EC 
9. Nomolt 150 EC 

10. Omitc 30 WP 
I I. Owadofos 540 EC 
12. Pirimot 50 WG 
13. Roztoczol ex tra 
14. Torque 50 WP 
15 . Zolone350 EC 

Tab.: ln 7. Naklady i ekonomiczna ..:foktywność ochrony roślin 

M. Golinowska 

Herbicydy - Herbicides 

I. Basta 150 SL 
2. Chwastox Super 450 SL 
3. Roundup 360 SL 

T::ibk 7. The outlays and cconomic cffcctiveness of plant protection 

\V y~1.C/~g6 lni ...:1 1i ~ 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 pcc iricatinn 

2 3 4 5 6 7 8 
/ 11 / , cic w kg Sl1L' na I ha 18.4 15.9 8, 1 15,7 9,4 10,2 9,8 
P~s ti c i ck us<..: i11 kg a.i. per ha 
K rotnośl: 1ahii.:gu 19 16 10 21 18 15 14 
Frcqucncy 

Kos1.ty środków ochro ny roś lin zl/ha 1215 10-1 7 927 1432 1320 1584 1620 
Cnsts or plant protcc ti on in 71 per ha 
Knst.t) fakl\ ctnc ochrony rosi in 11 16-l 1 1579 1502 2225 2098 2834 2930 
l'\p licit costs in 11 per ha 
Ko'lt~ dobroovnka 11/ha 42 52 50 

o<ts or l'h1·1osciida~ in , , per ha 
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Tab. 7 cd. 
Tab. 7 cont. 

2 3 4 

53 

5 6 7 8 

Koszty ochrony integrowanej z ł /ha 1641 1579 1544 2225 2150 2884 2930 
Integrated costs in zł per ha 

Ei 
K, 30,4 21,9 15 ,4 24 ,7 17,9 22 .2 22 ,5 
c 

E, ~ 20,3 8,3 10,6 
p 

Żródło: Badania własne (Go łinowska i Witaszak 2000; Golinowska 200 I). 
Source: Author's research (Go łinowska i Witaszak 2000; Gołinowska 2001). 

Tabela 8. Motywacje wprowadzenia metody IPO 
Table 8. Reasons of introducing I FP method 

Wyszczególnienie 
Spccification 

Produkcja wysokiej jakości owoców - Fruits growing 
Dbałość o środowisko naturalne - Ca re of natura! cnvironemcnt 
Sprawniejszy obrót owocami - Efficiency of trade tumover of fruits 
Współpraca z sadownikami - Cooperation with fruit-fanners 
Poszerzenie wiadomości (nauka) - Extension of knowlcdge 
Ciekawość - Curiosity 
Wyższa efe ktywno ść produkc;ji - Higher economic effecti vcncss 
Świadomość ekologiczna - Eco ł ogica ł awareness 

Ż ródlo: Badania własne (Golinowska i Witaszak 2000; Gołinowska 200 1 ). 
Source: Author's research (Goł inowska i Witaszak 2000; Golinowska 200 I). 

8,2 6,4 7,6 11 ,3 

Liczba odpowiedzi Procent 
N umbcr rcsponscs Per cen t 

11 100 
4 36 
4 36 

9 
4 36 
2 18 
2 18 
2 18 

PODSTAWOWE ZASADY I ORGANIZACJA PRODUKCJI METODĄ IPO 

Cechą charakterystyczną I PO jest to, że prowadzona jest ona pod nadzorem 
i w sposób zorganizowany. Naj słabi ej zorganizowanym ogni wem metody IPO jest 
ogniwo handel - sadownik. 

Spośród ankietowanych sadowników 7 n a l eży do regionalnego Oś rodka IPO, co 
stanowi 64% badanej zb iorowośc i . W woj. dolnoś l ąsk im dz i ałaj ą Oś rodki IPO w Lu tyni 
i Wierzchowicach, a w byłym kaliskim w Opatówku. Sadowni ków zrzeszonych w takim 
ośrodku było od 5 do 25. Sadownicy bardzo wysoko ocen iali instruktorów Regional
nych Ośrodków IPO. Działalność grupy IPO polegała na wspó lnym za kupi e ś rodków 
ochrony roślin , entomofagów, pułapek na szkodniki , wydawan iu mate ri a łów reklamo
wych, uczestnictwie w szkoleniach, pokazach, wycieczkach krajowych i zagrani cznych, 
spotkaniach towarzysk ich i odwiedzinach sąs i edzk i c h . 

Badani sadownicy pozytywnie odnosili s i ę do form dz i a ł a ln ośc i grup IPO. Naj
w i ększym problemem, jaki maj ą badani sadownicy, jest s p rzedaż owoców. Odbi orcami 
owoców produkowanych metodą IPO są duże sklepy, hurtownicy, indyw idualni odbior
cy. Odpow iedzi na pytanie, w jaki sposób sadownicy re kl a muj ą swoje owoce, zaw iera 
tabe la 9. Spoś ród 11 sadown ików nie rek lam uje swoich towa rów dwóch. ajczęśc i ej 
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owoce produkowane metodą IPO reklamowane są przez ulotki , rozmowy z konsumen
tami , naklejki o metodzie IPO oraz degu stacj ę owoców. 

Op ini a sadowników dotycząca wiedzy konsumentów jablek na temat metod IPO 
byla niezbyt pochlebna, gdyż 72% sadowników stwierd ziło , że konsumenci nic nie 
wiedzieli o produkcji j ab lek metodą IPO. Praw ie wszyscy sadownicy stwierdzili , że 
konsumenta nie interesuje jakość owoców, ale ich cena. 

Badani sadownicy widza możliwośc i usprawnienia rynku owoców jablek produko
wanych metodą IPO w uświadomieniu konsumenta, ograniczeniu imp011u jabłek , od
powiedniej polityce cenowej na j abłka (relacja pomiędzy cenami jabłek przemysłowych 

i ko nsumpcyjnych), powstaniu g iełd towarowych i grup producenckich, promocji 
polskich jablek . 

Tabe la 9. Sposoby rek lamowani a owoców produkowanych metodą IPO przez sadowników 
Table 9. Ways ofadvcrti sing fruits culti ved with IFO mcrhod 

Wyszczegó lnienie 
Spcc ifi cat ion 

Nak lejki na jab lka i skrzynki . loga metody IPO - Lab lcs on fruit boxes, logos d IPO 

Ulotki rek l a muj ące mdodą IPO - Advcrtising lca fl ets 
Art yku ly na temat metody IPO - Anicles abo ut IPO 
Gaze ty promocy,inc wydawane przez s i eć sklepów - Adve11ising in newspapers 
puhl ishcd by ma rketnets 
Wystawiany cert yfikat - Cc11ilica t 

Wystawy ,iablck wraz z ckgus t acją - Apple - shows with tast ing 

Przekonywanie w rozmowach Convincing durring conversa tions 
Tablice in fo rmacyjne prLy sadzie - Inlo rmation boards 
Brak rek lamy No ad vc11ise111ent 

;i. ródlo: Badan ia włas ne , 2002. 
Source: Author' s rescarch, 2002. 

EFEKTYWNOŚĆ METODY IPO 

Liczba Procent 
odpowiedzi Per cent 

Number 
rcspo11scs 

4 
6 

2 

I 
4 

5 

2 

36,4 

54,5 

9,0 

18,2 
9,0 

36,4 

45,5 

9,0 
I 8,2 

Efck 1 ywność możn a mi erzyć różnymi miernikami . W tabeli 2 przedstawiono 
u1.ysk:inc plony, je t to miara produktywnośc i. W gospodarstwie sadowniczym, w któ
rym od 1994 '" przeprowadzono badania, okreś l ono dochód rolniczy netto z I ha. 
\'A/ ostatnim rok u anali zy dochód ten wynosi! 17 600 zł [Golinowska 2000, 200 1, 2002]. 

nkictowanym sadown iko m zadano pytania dotyczące uzyskiwan ych dochodów; 
T.!..7° o bacl~111 ych stwierclzilo. że uzyskiwane dochody pozwalają na godne życ i e , 

a 27 ,3°0. że dochody mają niezadowa l ające . Niezadowo leni sadownicy gotowi byli na 
nniani;: profil u pro lukcji . 

Efekt ywność ekonomiczna chemicznej ochrony roś lin w sadzie, w któ1y m od 1994 r. 
11 pro\\'acl1-0110 met ocli;: I PO, mierzona za pomocą ori entacyjnego wskaźni ka op l acalności 

EI ulcg<i la poprawie. Sys1e111 ;:i tycznic malala il o ś ć cit jablek poktywająca koszty inte
growanej ochro ny ~<idu (tab. 7). Biologicznie zwalczano przędziork i za pomocą dobro-

rfc1a ci. Pol. 
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czynka gruszowego. Na ochronę sadu należało przeznaczyć od 6,4 do 20,3% plonu. 
W opinii badanych sadowników, stosując metodę IPO, uzys kuje s i ę 70% owoców 
o wysokiej jakości (wybór I i ekstra). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Badania przeprowadzone w gospodarstwach sadowniczych produkuj ących owoce 
metodą IPO pozwoliły na wyciągnięcie następującyc h wniosków: 

1. Stosowane w ochronie sadów i produkcji metody IPO w poludniowo-zac hodniej 
Polsce należy uznać za produkcję odpowiednio zorganizowan ą, prowadzoną pod nadzo
rem , a świadczy o tym: 

zadowalające przygotowanie kwalifikacyjne sadowników do produkcji owo
ców metodą IPO oraz pogłębianie przez nich wiedzy, 
przestrzeganie zasad metody IPO (stosowanie w ochronie selektywnych 
środków). 

2. Wprowadzenie metody IPO do produkcji owoców spowodowa1o zmniej szeni e 
zużycia pestycydów w sadzie o ok. 50%, oraz krotnośc i zabiegów w sadzie gminy 
Koźminek. 

3. Uzyskiwany dochód z sadu był zadowalający dla 73% sadowników. 
4. Dopracowania wymaga ostatnie ogniwo organizacyjne produkcji owoców meto

dą l PO - rynek owoców. 
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ECONOMlC AND ORGANlSATIONAL PROBLEMS OF PLANT 
PROTECTION IN ORCHARDS WlTH INTEGRATED FRUIT PRODUCTION 

Summary. The Integra ted Fruit Produetion (IPO) in the orchards of the southwestern 
Poland was introdueed in 1994. The number of fruit-growers obtaining eertificates of apple 
production by the IPO method was systematically growing. The method is consumer- and 
envi ronment-friendly. 

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 de
crease in the frequcncy of chemical treatments by half. All the fruit-growers running the 
integratcd fruit production were volunteers and received instruction on courses organized 
by the In stitute of Fruit and Flower Production in Skierniewice. The fruit produced by 
mcans of the IFP method arc more difficult to sell, while their sales depend to a large 
ex tent on the fruit-growers ' invention and marketing skills . 

Key words: integrated fruit production, apples , orehards, plant proteetion . 

Maria Golinowska. Pracownia Ekonomiki Ochrony Roślin i Środowiska Rolnic:::ego. AR we 
Wroc/awiu. ul. Skłodowskiej-Curie 42. 50-36 7 Wroc/aw. Lei. (O 71) 320 50 225 
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SZANSE I ZAGROŻENIA PRODUKCJI OWOCÓW W OPINII 
SADOWNIKÓ\V SUBREGIONÓW: KRAKOWSKIEGO, 
NOWOSĄDECKIEGO I TARNOBRZESKIEGO 

Maiia Domagalska-Grędys 

Streszczenie. Nowa sytuacja na rynku owoców wymaga restrukturyzacji produkcji 
i zmiany dotychczasowej strategii rozwoju sadownictwa w perspektywie następnych lat. 
Celem badań bylo poznanie opinii producentów na temat szans i zagrożeń produkcji owo
ców na terenie trzech subregionów Polski południowo-wschodni ej: krakowski ego. nowo
sądeckiego i tarnobrzeskiego. Opinie sadowników były zróżnicowane . zapow i ad <\i ącc 

zmiany orientacji produkcyjnej z owoców przemyslowych na deserowe. 

Słowa kluczowe: konkurencyjność , szanse i zagrożenia , rynki zbytu owoców. 

WSTĘP 

Sytuacja w polskim sadownictwie jest wyjątkowo złożona, obok bowiem wysokiej 
dynamiki rozwoju produkcji sadowniczej, przetwórstwa, handlu zagranicznego mamy 
do czynienia ze stagnacją, np. w funkcjonowaniu dystrybucji owoców. Sukces w dzie
dzinie konkurencyjności polskich produktów sadowniczych ma swe źródło w minionym 
okresie, w którym wybrano właściwy kierunek rozwoju produkcji - nastawiony na 
owoce miękkie Uagodowe) i pestkowe Uabłka). Dzięki wysokiej produkcji ww. gatun
ków oraz rozwiniętemu przetwórstwu Polska zaistniała jako ważny partner rynków U ni i 
Europejskiej. Do sukcesów polskiego sadownictwa zaliczyć także na leży dodatni bilans 
handlu zagranicznego strategicznymi produktami sadowniczymi. Stała obecność na 
rynkach zachodnioeuropejskich takich polskich produktów, jak świeże i mrożon e 
owoce miękkie , koncentrat jabłkowy , stwarza szanse na dalszy rozwój ich produ kcji 
i eksportu w najbliższej przyszłości. 

Mimo konkurencyjności polskich produktów sadowniczych na rynkach zagranicz
nych, istnieją liczne bariery zewnętrzne (m.in.: brak skutecznego systemu protekcji 
krajowego rynku, występowanie konkurencyjności „polsko-polski ej" między eksporte
rami , brak w kraju rozwiniętej infrastruktury ws pi eraj ącej d z i a ł a ln ość e k spo rtową) 

[Kubiak i in. 2000]. 
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Oprócz niekorzystnych zewn ętrznych uwarunkowal'l eksportu występują także mało 
s przyj ające konkure n cyj nośc i uwarunkowa nia wewnętrzne , tkwiące w samym sektorze 
sadown ictwa . Polskie sadownictwo jest opóźnione w stosunku do unijnego zwłaszcza 

w trzech dziedzinac h: koncentracj i organizacyjnej , czyli skali i wielkości produkcji 
w gospodarstwie, która decyduje o efektywnośc i produkcyjno-ekonomicznej, stanu 
pos iadanej bazy materialno-technicznej produkcji i handlu (magazyny, przechowalnie, 
s przę t techniczny, opakowan ia, transport) oraz sprawnośc i organizacyjno-technicznej 
dystrybucji owoców. 

CEL, METODA, REGION BADAŃ 

Celem bada11 bylo okreś l e ni e szans i zagroże11 produkcj i owoców na teren ie trzech 
subreg ionów Po lski potudniowo-wschodniej: krakowskiego, nowosądeckiego i tarno
brzes kiego (rys. I). Jako metodę badawczą wykorzystano kwestionariusz ankiety, w której 
na po tawione pytan ia odpowiada li wlaśc icie l e gospodarstw sadown iczych. Próbę badaw
czą stanowi to 11 O gospodarstw . Wybrano gospodarstwa, które specjalizowaly się 

w produkcji sadowniczej , a kierunek produkcji nie ulegał w iększym zmianom w ostat
nich latach oraz które wyposażo ne byly w odpow iedni do produkcji sadowniczej sprzęt. 

WYNIKI BADAŃ 

Szanse sprostania wymaganiom rynku 

Sadownicy n a l eżą do grupy przodujących producentów, którzy wypracowali swoj ą 

pozycj e( na rynku krajowym i zagranicznym, bazując na wiedzy i tradycji . Pierwsze sady 
towarowe poj awi ly s i ę w Po lsce poludniowo-wschodniej już w XIX w. Korzystne wa
rnnki klimatyczne. istnienie bazy przetwórczej oraz działalność wybitnych naukowców 
umacn iala rozwój polskiego sadownictwa. Okolice Limanowej , Nowego Sącza i San
dom icrza są tndycyjn ie ju ż zali czane do zn aczących w produkcji krajowej owoców. 

Producenci owoców upatrują swoje szanse w zwiększa niu udz i ał u na rynku w róż
ny sposób. Z wypow iedzi ankietowanych wyni ka, że istnieje zgodność co do szans 
w ród sadowni ków ·ubregionu krakowsk iego i tarnobrzeskiego. Uznali oni, że najw i ęk

· zą szan są w zw i ę k szani e ud zia lu na rynk u jest moderni zacja przechowalni (tab. 1 ). Dla 
reprezent antów gmin n owosądeck i ch w i ę k sze znaczen ie w zdobywaniu rynku miało 
wprowadza nie nowych odm ian. Powyższy rozklad opinii wś ród ankietowanych był 

konse kwen cj ą bra ku przechowa lni z kontro lowaną atmos ferą w gospodarstwach oraz 
obecnośc i starych. niemodnyc h wśród konsumentów odm ian drzew czy krzewów 
owocowych. Obok szans wynikaj ących z tech nolog ii produkcj i i przechowywan ia, 
w wypowiedziach sadowni ków po.i aw ily s i ę też opini e na temat kon i eczności wprowa
dzenia odµ owieclniej polityki ro lnej i oczekiwanej ustawy o grupach producenckich. We 
\\'~ Zy~tkich subregionach producenci uznali. że powię ksze nie sadu byloby ich szansą na 
c1~1 l szy rozwój . Najmniejsze zapotrzebowani e na z i e mi ę w subregionie krakowskim 
i n owos ąd eckim wynik a ło z deficytu ziemi w tych rejonach i stosunkowo wysokich cen 
[ I E RiGŻ 2000 1 
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Lege nda: 
Legend: 
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59 

Rys. I. Mapa regionu bada I1. Położenie subregionów: krakowskiego. nowosądec ki ego. ta rnobrze
skiego 
Fi g. I. Map of a research reg ion . Position of subreg ions: krakowski. n owosądecki. tarn obrzcsk i 
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Tabela 1. Szanse na rynku wg opinii sadowników badanych subregionów (w% wypowiedzi) 
Table 1. Chanccs on the market in the opinions of orchardmen researched subregions' (in the % 
ans wers) 

Subregion/Subregion of 
krakowski nowosądecki tarnobrzeski 
Crncow Nowy Sącz Tarnobrzeg 

Wyszczególnieni e 
liczba liczba Spec if'ication liczba 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 
% 

odpowiedzi 
% 

number of number of number of 
ans wers ans wers ans wers 

Nowe odmiany 7 23 21 46 24 71 
New variety 

owt: tt:c hnologic produkcji o o 6 13 11 32 
New technology of production 
Modernizacja przechowalni 24 80 13 28 27 79 
Modcrnisation of' store 
Wprowadzenie odpowiedniej polityki rolnej 16 53 2 4 3 9 
lnt rodueing right agriculturc politicy 
Wprowadze nie ustawy o grupach producenc- 3 IO o o o o 
kich 
lntroducing of the law about produccrs 
gro ups 
Ogól cm 30 100 46 100 34 100 
Total 
Powi, kszanic sadu w ha/gospodarstwo 0,76 1,93 3, 15 
Enlargt:mt: nt of orchards in ha/farm 

PRZESZKODY (ZAGROŻENIA) W PRODUKCJI OWOCÓW 

pecy fik a dotychczasowego rozwoju polskiego sadownictwa polegała na jego ukie
rnn kowa niu glównie na produkcj ę surowców - owoców jagodowych, jabłek , wiśni , 

' liwck - oraz pólprzetworów: mrożonek i koncentratów owocowych. Polska w opty
malny sposób wykorzystala pows tałą na rynku europejskim niszę , będącą wynikiem 
brak u niektórych owoców. Obecnie zmniejszyły s ię szanse na liczący się eksport 
z Pol ki owoców do konsumpcji w stanie świeżym z racji barier ochrony rynku w kra
jach UE bąd ź niewydo lnośc i finansowej partnerów hand lowych ze wschodu . Występuje 

na t o mi a~ t zapotrzebowanie na deserowe owoce ze strony rynku krajowego. Wzrost 
topy życ i ovvej i rozwój nowoczesnego handlu - giełd towarowych, supermarketów -

sl1Varz<1 zapotrzebowanie na kraj ową podaż owoców deserowych. Wyniki badat'l 
oceni aj ące konkurencyj no· ć 'wi eżych owoców, przeprowadzone przez Instytut 
1'.oniunktm i Cen Handlu Zagranicznego w 1999 r. , świadczą o tym, że w dalszym 
c i ągu cz~· ć polski ch produktów ma przewagę komparatywną w stosunku do analogicz
nych produktólV 1Vyt1Varzanych w inn ych krajach. w tym także w krajach UE. Na li ś ci e 

prcl'crowanych w ek porcie towarów w pierwszej kol ejności mogą si ę znaleźć: jabłka , 

w i ś ni e. OIVOCejagodowe. soki OIVocowe - produkty ogrodnicze wyróżni ające s i ę wyso
kim poLiomem k on k uren cyj n ośc i [Kubiak 1998). Nowa sytuacja na rynku owoców 

Ac/a Sci. Pol. 
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wymaga restrukturyzacji produkcji i zmiany dotychczasowej strategii rozwoju sadow
nictwa w perspektywie następnych lat. Współczesny rynek nakazuje w jeszcze szerszej 
mierze strzec interesów, biorąc pod uwagę potrzeby konsumenta. 

Mimo wielu argumentów przemawiających za rozwojem produkcji sadowniczej 
w Małopolsce (likwidacja bezrobocia, efektywność produkcji, wysoka produktywność), 

występują liczne przeszkody zewnętrzne i wewnętrzne hamujące ten proces (patrz 
wstęp). Mając na względzie ujawnienie pozostałych przeszkód, zapytano o zdanie 
sadowników. Opinie sadowników trzech różnych subregionów były podzielone. 
W krakowskim za najważniejszą przeszkodę uznano brak zorganizowanego rynku zby
tu , w nowosądeckim - trudności ze zbytem, a w tarnobrzeskim import owoców z zagra
nicy . W dalszej kolejności wskazano odpowiednio w subregionach na brak chlodni , 
wysokie koszty i na konkurencję (tab. 2). W ramach wymienianych przeszkód najwięcej 
(9) wskazali producenci subregionu krakowskiego. Ich zdania były różnorodne i po
dzielone. Większą jednomyślnością wykazali się producenci z gmin nowosądeckich 
i tarnobrzeskich. Sadownicy nowosądeccy powtarzali najczęściej (50% wypowiedzi), że 
największą przeszkodą jest trudność ze zbytem. Jako nieliczni , którzy uznali , że 

w rozszerzaniu produkcji sadowniczej nie ma żadnych przeszkód, byli respondenci 
tarnobrzescy. 

Tabela 2. Główne przeszkody w rozwijaniu produkcji owoców badanych subreg ionów (w % 
wypowiedzi producentów) 
Table 2. The main obstacles in the development of fruit production of researchcd subreg ions 
(in the% answers producers) 

Wyszczególnienie 

Specification 

lmpo11 owoców z zag1~micy 

lmpo11 of fruit s from abroad 

Konkurencja 

ConcutTence 

Nadprodukcja 

Overproduction 

Trudności ze zbytem 

Difficulties with sale 

Wysokie koszty 

High cos ts 

Nie ma 

No 

Brak pieni i;dzy u klientów 

Lack of money bctwecn cli cnts 

Brak kapitalu na in westycje 

Lack of capi tal for investmcnt 

Oeconomia 1- 2(1- 2) 2002 

krakowski 
Cracow 

liczba 
odpowiedzi 
number of 
ans wers 

2 

5 

o 

o 

2 

o 

o 

2 

% 

3 

17 

o 

o 

o 

o 

3 

Subregion/Subregion of 

nowosądecki 

Nowy Sącz 

li czba 
odpowiedzi 
number of 
ans wers 

4 

5 

o 

23 

6 

o 

o 

o 

% 

5 

li 

o 

2 

50 

13 

o 

o 

o 

tarnobrzeski 
Tarnobrz<:g 

li czba 
odpowiedzi 
number of 
ans wers 

6 

9 

5 

4 

o 

2 

o 

o 

% 

7 

26 

14 

li 

o 

6 

3 

o 

o 
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Tab. 2 cd. 
Tab. 2 cont. 

Bra k chł odni 
Lack or coo ł c rs 

2 

11 

13 rak s t a łego klienta 3 
Lack or regular cli ent 

Bra k zorganizowanego rynku I 9 
Lack or stabl e market 

Bra k punktów skupu 3 
Lack of points or purchase 

Bra k maszyn 
Lack of machines 

Splata kredytu O 
Rcpaymcnt of credit 

Ogó ł em 30 
Total 

3 

37 

10 

63 

JO 

3 

o 

100 

4 5 

o o 

o o 

o o 

o o 

2 4 

o o 

46 100 

PRZEDSPRZEDAŻOWE KSZT AL TOW ANIE PRODUKTU 

6 7 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

35 100 

Przygotowanie owoców do sprzedaży stanowi istotny element zwiększania szans 
j ego sprzedaży . Powszechnym problemem jest brak specjalistycznych urządzeń . Z wy
powiedzi respondentów wynik ało , że niektórzy wcale nie przygotowywali owoców do 
s przedaży (n ajwięcej - 4% ankietowanych z subreg ionu nowosądeckiego). Najpopular
ni ej szą formą przygotowati było sortowanie, które najczęściej prowadzono w gospodar
stwac h subregionów krakowskiego i tarnobrzeskiego (tab. 3) . Powszechnie stosowane 
by ł o pakowanie owoców - w zal eżn ości od subregionu popularność zdobyły woreczki 
(subregion krakowski), lub tacki (subregiony nowosądecki i tarnobrzeski). Wybór opa
kowa ti by ł dostosowany do wymagari odbiorców badanych gospodarstw (tab. 4). 

Ta be la 3. Przygotowanie owoców do s przedaży badanych subregionów (w % odpow iedLi) 
Table J. rruit s prcpara ti on fo r sale ofresearched subregions (in the % answers) 

Wys1c7cgó łni c ni c 

pccirication 

I S/C/Cn ic 

C' ka 11i11g 

Snrt own ni c 
oi1 ing 

Pah<nvnnic: 
Pac king: 

fac ki 
T1:1ys 

krakowski 
C1:1cow 

licLba odpow iedzi % 
number or ans wers 

2 3 

o o 

25 83 

3 

Subregion/Subregion of 

nowosądecki tarnobrzes ki 
Nowy Sącz Tarnobrzeg 

li czba odpowiedzi % li czba odpowiedzi 
number or ans wers number of ans wers 

4 6 

o o 5 

37 80 33 

39 85 5 

% 

7 

15 

97 

15 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Tab. 3 cd . 
Tab. 3 cont. 

2 3 4 5 6 7 
Pojemniki o o 2 4 3 
Conteners 

Woreczki 3 10 29 63 o o 
Bags 

Skrzynki 3 o o o o 
Cases 

Żadne 3 2 4 3 
No 

Ogól em 30 100 46 100 34 100 
Tota l 

Ankietowani sadownicy dowozili owoce do klientów na terenie swoich woje
wództw, a także do miast z województw ościennych . Wśród badanych zdarzali s i ę 

producenc i, którzy nawiąza l i równ ież kontakty handlowe z klientami za granicą (g łów
nie ze S ł owacji , z Rosji , Ukrainy i Białorus i). Z wypowiedzi ankietowanych (tab. 4) 
wynika, że najwięcej kontaktów hand lowych nawiązywa li oni z zakładami przetwór
czymi, na targowiskach i ze sklepami detal icznymi. Podobne wyniki badai1 opi sała 

Lukawska [ 1997], która przeprowadzała ankietę wśród producentów rejonu Sandomie
rza. Według autorki , sprzedaż targowiskowa stanowiła 25% produkcji. Potwierd za to 
opinie, że dystrybucja jest słabym punktem organizacji sprzedaży owoców. Sadownicy 
nada l sami zajmują się sprzedażą wyprodukowanych w swoich gospodarstwach 
produktów ogrodniczych. 

Najrzadszą formą dystrybucji była sprzedaż w domu (subregion nowosądecki 
i tarnobrzeski) i do hurtowni (subregion krakowski). Hurtownie zaopatrywali główni e 

producenci z subregionu nowosądeck i ego , co świadczy o ich lepszym przygotowaniu 
cło przechowywania owoców. Respondenci dowozili towary na targowiska ś redn i o od 
16 do 60 km (tab. 4 ), prawie połowa sadowników sprzedawał a owoce zak ladom prze
twórczym, głównie znajdującym się w pobliżu gospodarstw (Dwikozy, Leżaj sk , 

PiI1czów, Tymbark). 

Tabela 4. Główni odb iorcy produktów badanych gospodarstw (w% wypowiedzi) 
Table 4. The ma in purch asers of product (in the% o f answcrs) 

Wyszczegó lnienie 
Spec iflcation 

Green markets 
Tracie 

Zaklacly przetwórcze 
Process ing flnn s plants 

Sklepy detali czne 
Retail shops 

krakowski 
Cracow 

liczba odpowiedzi 
number or ans wers 

2 

14 

15 

12 
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% 

3 

47 

50 

40 

Subregion/Subregion of 

nowosądecki tarnobrzeski 
Nowy Sącz Tarnobrzeg 

I iczba oclpowicclzi %, li czba oclpow icclzi 
number of answcrs number of answcrs 

4 5 6 

29 63 27 

27 59 20 

29 63 

% 

79 

59 

3 
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Tab. 4 cel. 
Tab. 4 cont. 

Hu11ownic 
Wholcsalers 

lnnt: 
Others 

Sprzedaż. w domu 
Sale at home 

Dowozy w km 
Dcli vcry in km 

2 3 

3 10 

8 27 

7 23 

60 
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4 5 6 7 

26 57 11 32 

4 9 8 24 

4 9 o o 

53 16 

Ankietowani producenci byli również pytani o mteJsca potencjalnego zbytu. 
Sadownicy subregionu nowosądeckiego i tarnobrzeskiego liczyli głównie na hurtownie, 
a producenci rejonu krakowskiego na sklepy detaliczne (tab. 5). Charakte1ystyczne, że 
zak lady przetwórcze nie były wymieniane wśród oczekiwanych klientów, mimo że 
stanowiły one w chwili badail jednego z częściej wskazywanych odbiorców (tab. 4) . 
Oznacza to zapow i edź zmiany orientacji produkcji owoców z przemysłowych na dese
rowe, a co z tym s i ę wiąże - możliwość większych zysków przy odpowiednim doborze 
odmian i respektowaniu preferencji konsumentów krajowych i zagranicznych. 

Tabela 5. Miej sca potencjalnego zbytu w badanych subregionach (w% wypowiedzi) 
Table 5. Potentia! markets in the research subregions (in the % answers) 

Wyszczególnienie 
Spec itlcation 

Green rnarkcts 
T1~.1d c 

Zaklady przetwórcze 

Processing fi nns plants 

Sklepy detaliczne 

Rctai l shops 

Hurtownie 
Dd ivery 

WN IOSKI 

krakowski 
Cracow 

liczba odpowiedzi % 

number of ans wers 

3 

3 

7 23 

o o 

Subregion/Subregion of 

nowosądecki tarnobrzeski 
Nowy Sącz Tarnobrzeg 

li czba odpowiedzi % liczba odpowiedzi 

number of ans wers number of ans wers 

19 41 14 

10 22 3 

21 46 2 

35 76 20 

% 

41 

9 

6 

59 

I . Producenci owoców różnie upatrywa li szanse w zw ię kszaniu swego udz i ału na 
rynku. Rozkład ich op inii by ł konsekwencją braku przechowalni z kontrolowaną atmos
fe rą w gospodarstwach oraz obecnośc i starych , niemodnyc h wśród konsumentów 
odmian drzew czy krzewów owocowych. We wszystkich subregionach sadownicy 
uzna li . że powiększe nie sadu s tan owi ł oby szansę ich dalszego rozwoj u. 
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2. Wśród najczęściej wymienianych przeszkód w subregionie krakowskim wskaza
no brak zorganizowanego rynku zbytu, w nowosądeckim - trudności ze zbytem , a tar
nobrzeskim imp01t owoców z zagranicy. W dalszej kolejności byly to: brak chłodni , 

wysokie koszty i konkurencja. 
3. Przeszkody w rozszerzaniu produkcji są potęgowane brakiem odpowiednich 

urządzeń i słabą bazą przechowalniczą w gospodarstwach. Najpopularniejszą formą 
przygotowań owoców do sprzedaży było sortowanie, które najczęściej stosowano 
w gospodarstwach subregionów krakowskiego i tarnobrzeskiego. Powszeclmie stoso
wane było pakowanie owoców. 

4. Badania potwierdziły, że sadownicy nadal sami zajmują się sprzedażą wyprodu
kowanych owoców. Szukają różnych możliwości zbytu do zakładów przetwórczych, na 
targowiskach i w sklepach detalicznych. 

5. W wypowiedziach sadowników zaznacza się zapowiedź zmiany orientacji 
produkcyjnej z owoców przemysłowych na deserowe. 
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OPPORTUNITIES AND THREATS IN FRUIT PRODUCTlON IN OPINION 
OF ORCHARDMEN OF SUBREGIONS: KRAKOWSKI, NOWOSĄDECKI, 
TARNOBRZESKI 

Abstract. New situation on the fruit market requires restructurisation of production and 
change of the present strategy of the orchard development in the ncxt 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 Sącz and Tarnobrzeg. The opinions of the fruit producers werc very differenti ated 
which announce change ofproduction orientation frorn industrial fruits to dese11s fruits. 

Key words: competition, opportunities and threats, market of fruits. 
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WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W KRAJACH 
UNII EUROPEJSKIEJ I W POLSCE W LATACH 1990-2000 

Agnieszka Borowska 

Streszczenie. Artykuł przedstaw ia zmiany zachodzące w spożyc iu podstawowych pro
duktów pochodzenia ro ś linnego i zwierzęcego w krajach Unii Europejskiej i Polsce 
w latach ł 990-2000. Scharakteryzowano wzorce konsumpcji żywnośc i wyst ęp uj ące 

w UE, a na podstawi e różnic oraz podobieilstw występuj ących w poziomic i stru kturze 
spożycia podstawowych produktów żywnościowych między krajami „ pi ętn as tki „ podi«to 
próbę klasyfikacji wzorców konsumpcji żywnośc i i zaproponowano ich nazewni ctwo. 
Omówiono również ekonomiczne uwarunkowania spożyc ia żywnośc i w Polsce w Jatach 
90. - w okresie negocjowania cz ł on kostwa Polski w Unii Europejskiej . 

Słowa kluczowe: spożyc ie żywnośc i . wzorzec konsumpcji żywnośc i , wydatki na żywność. 

WSTĘP 

Znajomość kierunku przemian w poziomie i strukturze spożyc i a żywnośc i m iesz
kańców Polski i krajów na leżących do Unii Europejsk iej pozwala na wskazanie obec
nych i przyszłych zmian w popycie na produkty rolno-spożywcze i ich podaży . Pog ł ę 

biona anali za tych zagadni eń , zwłaszcza w perspektywie przys tąp i e ni a Polski do Unii 
Europejskiej, jest bardzo ważna, również ze względu na miejsce rolnictwa w gospodarce 
narodowej Polski i liczbę konsumentów na rynku . 

Artykuł przedstawia fragment wyników badań wykonanych w ra mach pracy dok
torskiej , którą wspomogły środki KBN otrzym ane na rea li zacj ę tematu „Przemiany 
w spożyciu żywności w Pol sce i wybranych krajach europejskich w latach 1988- 1998" 
(proj ekt nr PB 0534/H02/2000/ 18; nr rej. I H02F008 18). Przeprowad zone badania rni aly 
na ce lu pokazanie zmian zachodzącyc h w rozmiarach i struktu rze s pożyc i a żywn ośc i 

oraz wys tępujących w nich tendencjach w Polsce oraz w krajach europejskich. Do 
porównar'1 przyj ęto pai1stwa n a l eżące obecnie do Unii Euro pejskiej, co zos t a ło podyk
towane przede wszystkim przyszłym wstąp i e ni em Polski do tego ugrupowania, a ta k że 
pewnymi podobie11 stwami pomiędzy wzorcem konsum pcji żywnośc i wys tępującym 

w Polsce a wybranymi krajami UE. Nie bez znaczenia była też m oż li wość uzyskania 
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pe łn ych , porównywalnych danych wyjściowych pochodzących z bazy danych Organi
zacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa - FAOSTAT, niezbędnych 
do badań w dłuższym okresie. 

EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA SPOŻYCIA ŻYWNOŚCI W POLSCE 
I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH 

W krajach UE udział żywności w wydatkach konsumpcyjnych jest niski, stanowi 
około 10- 16% i wykazuje dalszy spadek (tab. l). W Polsce od 1990 r. do 2000 r. udział 
wydatków na żywność w wydatkach ogółem spadł z poziomu ok. 51 % do 30,8%. 

W Polsce, zwłaszcza na początku przemian społeczno-gospodarczych, przeciętna 
płaca wystarczała na zaspokojenie podstawowych potrzeb konsumenta, do których 
za licza s i ę żywność , opłacenie świadczeń mieszkaniowych i niezbędnych usług . 

Tabe la I. Procentowy udz.ia l żywnośc i w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych 
w Po lsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1990- 1999 
Table I. Pcrccntage of food in expenses of households in Poland and EU countries in the peri od 
of 1990- 1999 

Kmjd Lata 1990 199 1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 

Austria 14,8 14,1 13,0 12,7 12,4 12,0 

Bdgia 15.6 15.3 14,7 14,0 13,4 13,0 12,4 13,0 12,1 

Dania 14.9 14,7 14,8 14,6 14, 1 14,3 14,0 11 ,6 

f-in landi a 16, 1 15,7 14,1 13,4 13,0 12,9 

Francja 15,5 15.4 15,0 14,5 14,3 14,2 13,8 13,9 

Grecja 30,2 29, 1 28,8 28,3 17,6 17,5 16,8 16,5 15,7 

H istp<mia 18,5 17.8 16,8 17,3 

1 lolandia 14.2 11 ,8 I 1,3 I I.I I I.I 10,8 10,7 I 0,7 9,5 

lrbnclia 19.5 18,4 18,2 17,3 16.6 14,9 14,3 13,6 

Luksemburg 11 .7 10.9 10.9 9,1 
Nicmcyu 11 .9 11 ,4 10,9 14,7 10,9 10,2 9,9 

Portug:-.lia 25.4 23,6 23,6 20,5 

1wccja 14.4 14,3 13,4 

\Vidb Brytania I 1.5 11 ,5 11.3 10.9 10,6 10,4 10,5 9,5 

Wiochy 17.8 17.J 17, I 17.0 16,6 16.3 15,9 15,1 17,4 

Polska 50.7 45,4 42.7 4 1,5 39,9 39,7 37,8 36.0 31 ,2 

"RF N l:1c111ic 7 napojami alkoholowymi i bezalkoho lowymi . 
/ ródlo: Ohlic1.cnia wlasnc 1ia pods tawie The Agricultural Situation in the Community - Repmt 1990- 2000, 
Na t inn<li Accounts ESA. Dc1ailccl tablcs by branch 1970- 1997. Vol. 2, EUROSTAT 2000. 

Wraz z rozwojem gospodarczym w krajach UE n astępowa ł wzrost zamożnośc i lud
no 'ci. który wp lywa ł na zmiany w poziom ie i strukturze spożyc ia , w tym i żywnośc i. 

Zmni ej sza ł i zmniejsza s i ę udz i a ł wydatków na dobra żywnościowe o ni ższych wa ł o 

r:-ich odżywczych ( tł us zcze zw i e rzęce, ziemniaki , niektóre produkty zbożo\ve), a wzra-
t::l na szlnchetniejsze odmiany wędlin. mięsa , warzyw, owoców i ich przetworów oraz 

n ab i a łu. w tym g łów ni e na napoje mleczne. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domo-
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wych zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce rozmcuje poziom oraz 
strukturę spożycia żywności. Tabela 2 ilustruje siłę nabywczą wynagrodze11 mieszkal'l
ców państw UE i Polski. 

Pomimo kilkukrotnie niższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce 
niż w krajach „piętnastki". w latach 90. poziom i struktura konsumowanej żywności 

były podobne do występuj ącej w niektórych krajach UE - wskazują na to wzorce kon
sumpcji żywności. 

WZORCE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

Pojęcie „wzorzec konsumpcji" jest często używane zam iennie z pojęciem „model 
konsumpcji". W niniejszym opracowaniu została przyjęta interpretacja według 

A. Hodoly'ego. Przez wzorzec konsumpcji Hodoly rozumie „konstrnkcję teoretyczną od
noszącą się do »stosunków« realizowanych aktualnie, a model odnosi si ę do przyszłości" . 

W wyniku przeprowadzonych badal'l własnych i literaturowych wyodrębniono 

wzorce konsumpcji żywności , które cechowały poszczególne kraje Unii Europejskiej 
w latach 1990- 2000. W pracy scharakteryzowano każdy z wzorców, a na podstawie róż
nic oraz podobieństw występujących w poziomie i strukturze spożycia podstawowych 
produktów żywnościowych między krajami , .piętnastk i " podjęto próbę ich klasyfikacji 
i zaproponowano nazewnictwo. W UE występują czte1y wyraźnie wykrystalizowane 
wzorce konsumpcji - skandynawski, „wyspiarski", środkowoeuropejski i śród z i emno

morski. Mieszkai'lcy Francji , Holandii oraz Belgii i Luksemburga mają odrębne od 
wyżej wymienionych wzorce konsumpcji. 

I tak, skandynawski wzorzec konsumpcji cechuje wysoki poziom s pożycia mleka, 
średni jaj , tłuszczów zwierzęcych , zbóż, niski mięsa i warzyw. W dużej mierze o domi
nacji w diec ie Szwedów i Finów produktów zwierzęcych decydują warunki klimatyczne 
panujące w Skandynawii. 

Do „wyspiarskiego" wzorca konsumpcji zaliczyć można mieszkai'lców Irlandii 
i Wielkiej Brytanii. Wyróżnia się on jednym z najwyższych w UE poziomem s pożyc i a 

ziemniaków i mięsa drobiowego. Mimo dostypu do akwenów oceanicznych i morskich , 
mieszkal'lcy tej częśc i Europy spożywają niewielkie iloś ci ryb. Mało też j edzą warzyw, 
owoców oraz mięsa wieprzowego. W Irlandii spożywa s i ę wi ęcej n i ż w Wielki ej Bryta
nii tłu szczów zwierzęcych , a mniej jaj i tłu szczów roś linnych. 

Środkowoeuropejski wzorzec konsumpcji występuj e w Austrii , Niemczech i Danii . 
Te trzy kraje cechuje spożycie mięsa wieprzowego, mleka, jaj oraz ziemniaków i wa
rzyw na zb li żonym poziomie. 

Śródziemnomors k i wzorzec jest charakterystyczny dla krajów Base nu Morza Ś ród 
ziemnego, takich jak Grecja, Włochy, Portuga lia i Hiszpania (poza F ran cj ą). Przeważa 
w nim s pożycie produktów roś linnych , tj. zbóż, owoców, warzyw, tłu szczów roś lin 

nych , strączkowych. Na ogól w krajach tych jest niższe w porównaniu z innymi krajami 
UE spożycie mi ęsa, ziemniaków i cukru , choć zda rzaj ą s i ę nieli czne wyjąt k i . Na l eżą do 
nich wysok ie spożyc i e mięsa ogó ł em , w tym wieprzowego i drobiowego w Hiszpanii , 
ziemniaków, mięsa drobiowego i ryb w Portuga lii , najwyższe w UE s pożyc i e warzyw, 
owoców, tłuszczów roś linnych i baraniny w Grecji , a we Wloszech zbóż i wo łow iny. 

Oeco110111ia 1- 2(1- 2) 2002 



Tabela 2. Relacje przecię tn;ch m i esięcznyc h wy nagrodze li nom ina lnych do cen de ta licznych wy brany c h any kulów ży\\'nośc i owyc h w Pol sce 
i krajach Un ii Europej skiej w latach 1990 i 1998 
Table 2. The ratio ofavcrage monthly nomina! wages to ret a il prices ofrhe chosen food products in Po land and EU countries in 1990 and in 1998 

Mięso Mi.;so K urCZ\: ta bi te Mleko*** Mas Io Jaja**** Mąka pszenna Ziemniaki Cukier bialy 
wolo we* wieprzowe** I kg I litr I kg 12 sztuk I kg I 1'g I kg 

Kraj I kg I 1'g 

1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 1990 1998 

Austria 167 205 267 268 466 568 197 1 2485 248 359 659 677 15 18 2869 2500 2903 1340 1699 

Belgia 88 105 245 262 348 4 13 1849 2 176 236 272 762 876 1252 2523 4367 4 195 103 1 11 09 

Dania 2 125 330 8 12 1988 2014d 3 155 1496 

lli szpania 2 17 272 250 401 5 10 744 1599 22 13 11 7 159 873 1266 1452 2213 2905 3507 1130 1499 

Finlandia li I 244 226 433 327 705 19 14 2986 199 433 637 1402 1266 3404 2766 3892 1002 1780 

Francja 82 94 194 2 14 385 53 1 1404 1596 207 262 592 669c 1274 1430d 2237 1282 1144 1132 

Grecja 146 187 227 296 664 883 123 186 356 372 687 1187 1558 1725 784 983 

Irl andia 11 7 293 305 504 1736 20 13 310 360 802 9 11 2220 27 18 3182 3757 1193 14 11 
Luksemburg 106 I 24c 307c 427 473e 2027 2746e 321 440e 90 1 1222e 23 17 3199b 5067 5245e 1247 1627e 
Holandia 180 2 11 b 256 3 17b 5 13 6 17b 2737 3280b 379 507b 1306 1545b 3 186 5599 5216e 18 12 244 \b 

Po11ugal ia 28 32 47 23 1 592 792 55 80 264 395 505 643 1284 1376 357 442 
Szwecja 125 218 432 365 605 2452 2596 330 378 706 778 1770 3756 3230 2759 1872 1674 

Wielka B1y tan ia 26 1 260 324 4 13e 489 702 1965 2726 444 475 909 1055 3057 4089 3794 3668 1719 244 1 

Polska 43 97 44 125 63 196 963 496 412 465 117 335 295 740 2279 2463 200 580 

· - brak danyc h, b - 1995 r. ; C - 1994 r.; cl - J 992 r. ; e - J 996 r.; f - 1993 r. ; g - J 99 J r. *bez kośc i : **z kością ; ***krowie świeże 3-3, 5% pasteryzowane, ****kurLC 
Sw icżc . 

Ż ród l o: Oblicze nia wlasne na podstawie Statistiques des Salaires et de la Duree du Travail par Profession et des Prix de Produits Alimentaires; Bureau International 
du Travail 1994- 1999; Annuaire des Stati stiques du Travail ; Bureau International du Travail 1998- 1999 oraz Roczników Statystycznych GUS za lata 1995- 1999. 
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Francję, Holandię oraz Belgię i Luksemburg trudno jest zaliczyć do określonych 
wyżej wzorców konsumpcji. Mieszkai1cy tych krajów spożywają najwięcej w UE jaj , 
mają zbliżony poziom spożycia mleka, zbóż i warzyw (poza Holandią) . We Francji 
i w Holandii spożywa się więcej mięsa niż w Belgii i Luksemburgu. Francuzi konsu
mują najwięcej w UE mięsa wołowego i cielęcego, co wiąże się z tradycją ich kuchni 
(krwiste mięso z dodatkiem czerwonego wina). 

Powstaje pytanie: czy poziom i struktura spożycia żywności w Polsce w ostatnich 
dziesięciu latach są zbliżone do któregokolwiek z omówionych wzorców konsumpcji? 
Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, aczkolwiek w 2000 r.: 
• poziom spożycia cukru, ryb i tłuszczów zwierzęcych był zbliżony do spożyc ia 

mieszkańców Austrii, 
• zbóż w Polsce konsumowano tyle ile w Grecji, nieco zaś mniej niż we Wloszech, 
• warzyw Polacy spożywali o kilka kg mniej niż we Francji, 
• mięsa spożywno podobne ilości co w Finlandii i Szwecji. 
• nadal w Polsce poziom spożycia ziemniaków był wysoki , za to bardzo ni sk i owo

ców i mleka. 

Tabela 3. Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego w krajach Unii Europcj-
ski ej i w Polsce w latach 1990 i 2000 [kg/osobę/rok] 
Table 3. The consumption of basie products of plant origin in EU countries and Poland in 1990 
and in 2000 

Zboża Ziemniaki Warzywa Owoce Cuk ier 
Kraj/Produkt 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 

Austria 91 113 63 66 75 96 140 129 40 43 

Belgia-Luksemburg 103 108 106 115 91 147 126 121 41 48 

Dania 95 118 70 84 77 105 78 103 41 36 

Finlandia 102 115 82 70 55 71 80 85 40 37 

Francja 110 115 72 67 117 131 86 94 35 36 

Grecja 151 151 73 71 216 293 207 162 30 30 

Hiszpania 102 100 107 8 179 157 148 11 7 29 30 

Holandia 70 74 90 85 75 84 139 127 55 45 

Irlandia 134 128 127 125 70 73 81 88 39 40 

Niemcy 94 97 81 80 80 74 125 132 29 36 

Portugalia 124 134 142 125 179 177 103 133 33 31 

Szwecja 81 102 71 54 65 72 100 99 42 44 

Wielka Brytania 93 108 105 109 93 84 77 84 41 34 

Wiochy 157 160 43 40 163 186 138 141 29 29 

Polska 145 154 144 135 123 125 29 46 47 42 

Ż ród lo: Opracowanie własne na podstawie bazy danych FAOSTAT 2002, li czby w tabeli podano w zaokrą-
gleniu. 
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Tabe la 4. Spożyc i e podstawowyc h produktów pochodzeni a Zll'icrzęcego w krajach Unii Europej skiej i w Polsce w latach 1990 i 2000 lk g/o sobę/ro kj 

Table 4 . Consumpti on of bas ie products of an ima! orig in in EU countries and Poland in 1990 and in 2000 

M ięso ogólcm Wieprzowina Wolow ina Drób Ryby Mleko Tłuszcz Jaja 

Kraj/Produkt zwierzi;:cy 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 
Austria 104 107 67 68 22 20 13 .17 12 15 257 283 21 14 14 12 
Belgia-Luksemburg 90 84 46 39 20 19 16 19 20 22 218 226 27 26 12 li 

Dania 98 11 5 65 71 19 25 12 18 27 27 229 234 26 26 14 14 
Finlandia 64 65 33 34 22 18 7 13 35 32 347 350 14 12 Ił 9 
Francja 99 100 34 38 33 26 21 26 32 31 268 259 16 19 15 16 
Grecja 72 88 20 34 20 22 16 18 21 25 225 265 2 4 11 10 
Hiszpani a 92 114 47 66 13 15 23 23 36 45 150 162 5 5 16 11 
Holandia 86 91 45 52 20 20 18 13 11 21 307 368 13 10 12 20 
Irland ia 86 92 34 39 I 8 15 24 29 17 16 280 27 1 12 16 8 8 
Niemcy 96 85 60 54 22 13 11 13 16 15 224 232 21 22 14 12 
Po11uga ł i a 65 91 30 42 17 17 14 27 59 76 159 207 9 12 7 10 
Szwecja 59 70 32 36 I 7 20 6 I I 31 31 350 345 19 17 13 12 
Wicika Brytania 72 77 25 25 21 17 19 28 21 22 227 22 1 li 7 I l 10 
Włochy 85 92 32 40 27 25 20 20 23 25 255 265 10 IO 12 12 
Polska 73 70 46 47 18 8 8 14 10 12 230 190 21 14 li li 

Ż ród ło : Opracowanie wł asne na podstawie bazy danych FAOST AT 2002, liczby w tabel i podano w z.aokrąg l eniu . 
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W drugiej połowie lat 90. wraz ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagro
dzen ia Polaków obserwowano, pomimo spadku spożycia żywnośc i ogółem , wzrost 
spożycia produktów przetworzonych (jak: wyroby ciastkarskie, makarony, sok i i napoj e 
owocowo-warzywne, fiytki, jogurty, kefiry, desery mleczne, lody i in .), a spadek spo
życ i a mąki, pieczywa, tłuszczów zwierzęcych, zwłaszcza masła i mleka (tab. 5). 

Tabela 5. Spożycie żywności przetworzonej w gospodarstwach domowych 11' Polsce w latach 
1993- 2000 (kg na osobę rocznie) 
Table 5. Households consumption of processed food in Poland in the period of 1993- 2000 

Wyszczególnienie 1993 1998 1999 1000 

Makaron 2,88 3.48 3.72 3.84 

Wyroby ciastkarskie 2,4 6.24 6,24 6,24 

Jogmty 3.72 4,2 3,96 

Napoje mleczne 2,4 2.88 2.76 

Lody 1,8 1,92 1.68 

Wody mineralne 9,84 12, 12 13.32 

Soki owocowe 7,08 7.2 7,68 

Soki warzywne i owocowo-warzywne 1,08 1,68 1,68 

Żród lo : Opracowanie na podstawie danych z Budżetów Gospodarstw Domowych GUS. 

Kierunki zmian, które \Nystąpiły w spożyciu żywności w Pol sce w ana lizowanym 
okresie, wskazują na wzrost świadomości żywieniowej konsumentów i dążenie do 
prozdrowotnego sposobu odżywiania. Na l eży mieć także na uwadze i to, że z przyczyn 
ekonomicznych obecnie w gospodarstwach o najn i ższych dochodach ograniczony jest 
dostęp do droższych, wyżej przetworzonych produktów zwierzęcych - 111.in. mięs, 

przetworów mlecznych itp. 
Korzystne zmiany, z punktu widzenia nauki o żywieniu, w spożyc iu podstawowych 

produktów żywnościowych w Polsce w latach 1990-2000 to: 
• wzrost spożycia owoców o 59% (czyli o około 17 kg na osobę rocznie), m i ęsa 

drobiowego o 75% (o 6 kg), tłuszczów roślinnych o ponad 80% (o około 7 kg), ryb 
o 20% (o 2 kg), 

• spadek konsumpcji tłuszczów zwierzęcych o 33% (o 7 kg), zw laszcza mas ł a 

o 50%, 
• ustabilizowany poziom spożycia mięsa ogó łem (kształtuje s i ę w gran icach okolo 

70 kg na mieszkai1ca), podczas gdy konsumpcja mięsa wołowego oraz ba raniego 
i koziego spad la odpowiednio o 56% i prawie I 00%, 

• utrzymywanie s ię na jednym z najwyższyc h poziomów w Europie (zw łaszcza 

w porównaniu z krajami UE) spożycia produktów zbożowych (oko lo 154 kg) oraz 
ziemniaków (około 135 kg na osobę), 

• spadek spożycia cukru o 5 kg na osobę roczn ie. 
Niekorzystnym trendem w spożyciu jest spadek konsumpcji mleka o 17%, czy li 

o 40 kg na osobę. 

Oecono111ia 1- 2(/ - 2) 2()()2 
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PODSUMOWANIE 

Przeprowadzona analiza zmian w spożyciu podstawowych produktów żywnościo
wych w Polsce i krajach UE między 1990 a 2000 r. pozwala na następujące uogólnienia: 

I. Przeciętne spożycie produktów zbożowych w UE wykazywało niewielką tenden
cj ę wzrostu. Spadek ich konsumpcji wystąpił w Hiszpanii i Irlandii. W Polsce odnoto
wa no wzrost spożycia produktów zbożowych o 9 kg na osobę . 

2. Spożycie ziemniaków w UE w dalszym ciągu wykazuje różnice pomiędzy 

poszczególnymi krajami. Wysokie było w Irlandii i Portugalii , najniższe we Włoszech . 

Tendencja spadkowa wystąpiła w większości krajów UE oprócz Danii, Austrii, Belgii 
i Luksemburga oraz Wielkiej Brytanii . W Polsce poziom spożycia ziemniaków jest 
wyższy ni ż krajach UE i wykazuje on niewielki spadek. 

3. Spożyc i e warzvw znacznie różni się w krajach UE, różnica wynosi nawet ponad 
200 kg na osobę rocznie . W większości państw ich konsumpcja systematycznie rośnie . 

W Polsce pozos taj e na prawie niezmienionym poziomie około 124 kg na osobę rocznie. 
4. Zmniejszenie konsumpcji owoców wystąpiło w 7 krajach, największe spadki 

odnotowano w Grecji (aż o 45 kg), Hiszpanii (o 3 l kg), Austrii i Holandii (odpowiednio 
o I I i 12 kg). W Polsce stopniowo wzrasta (o l 7 kg) poziom spożycia owoców. 

5. W spożyc iu cukru zmiany zarówno w kierunku wzrostu, jak i spadku były na 
ogó l nieznaczne poza Holandią. W Polsce spożycie cukru zmalało o 5 kg na osobę. 

6. Zw i ększało s i ę spożyc i e produktów mleczarskich (w ekwiwalencie mleka), 
szczególnie w krajach o niskiej uprzednio jego konsumpcji (np. w Portugalii, Hiszpanii, 
Belgii i Luksemburgu, Grecji). Spadki wystąpiły w lrlandii , we Francji , w Szwecji 
i Wielkiej B1ytanii. W Polsce spożycie tych produktów spadło o około 40 kg na miesz
ka11ca, ten ni ski poziom budzi niepokój wśród żywieniowców. 

7. Przeciętny poziom spoży cia mięsa ogółem w UE można uznać za wysoki, wzrósł 
on ś rednio o I 0%. Zmianie ulega struktura spożycia mięsa, wzrasta udział mięsa 

drobiowego, spada zaś wołowego. Spożycie wieprzowiny zwiększa się w krajach 
o dotychczasowym jego ni skim poziomie, np. w Grecji , Portugalii. Konsumpcja woło
winy maleje dosyć znacznie, m.in. wskutek wystąpienia choroby BSE, zwłaszcza 
w krajach , gdzie wcześni ej wystąpił wysoki poziom jej konsumpcji. W Polsce spada 
· pożyc i e mi ęsa, w tym wzrasta konsumpcja drobiu, maleje wołowiny, a na niezmienio
nym poziomie pozostaje spożycie wieprzowiny. 

8. Spoży cie tluszczów zw i e rzęcych w UE przeciętnie spadło, ale wzrosło w Portu
ga lii , Grecji , we Francji , w Irlandii i Niemczech. W Polsce spadek konsumpcji wynosił 
okolo 34%. 
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NUTRITION CONSUMPTION STANDARDS IN EUROPEAN UNION 
COUNTRIES AND POLAND IN THE PERIOD 1990-2000 

Abstract. The paper discusses the changes in the consumption of some bas ie products of 
the plant and anima! origin in European Union and in Pol and 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 consumpti on. Somc 
elements having impact on the consumption in Poland in the ninet ies, during the period of 
Polish negotiations with EU were also discussed. 
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WYPOSAŻENIE W DOBRA TRW ALEGO UŻYTKU 
W POLSKICH JEDNOOSOBOWYCH GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH W LATACH 1993-2000 

Wojciech Pizło 

Streszczenie. Tworzenie s i ę jednoosobowych gospodarstw domowych jest nasli;pstwcm 
wielu różnych czynników. w tym m.in . atomizacji życ i a rodzinnego. procL:sów migracyj
nych. usamodzielniania s i ę doroslych dziec i bądź śmierc i jednego z ma l żonków . W kra
jach Europy Zachodniej liczba jedn oosobowych gospodarstw domowych jest 7naczni c 
wyż.sza ni ż w Polsce. co wynika z lepszej sytuacji ekonomicznej tyc h krajów. a tym 
samym wi ększych moż li wośc i doros łych dziec i do szybszego usa mod zielni en ia sii;:. 
Wpływ na taki stan rzeczy mają równ ież sposób wychowa nia i ku ltura kraju. 

W Polsce wraz z wprowadzeniem gospoda rki rynkowej można zauważyć tendencj ę 

wzrostu li czby jednoosobowych gospodarstw domowych, co zapewne wyni ka ze zmi any 
warunków życ i a . w tym wi ększych możli wośc i cło usamodzielniani a sii;: cloroslych cl7icc i. 
Wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowyc h może wynikać równ i eż z wii;:k 
szego zaangażowania w pracy. coraz bowiem w ięcej młodyc h osób pośw i ęca pracy I 0- 12 
godzin dzienni e, co powod uj e. że odkładaj ą oni na późni ej za l oże ni e rodz iny. pozost ając 

często osobami w jednoosobowych gospodarstwach domowych. 
Grupa jednoosobowych gospodarstw domowych jest gru pą ni ej ednorodn ą. 11107.na 

w niej wy różnić guspudarslwa domowe osób młodyc h p rac uj ącyc h lub uczących sii;:. 
a t a k że osób starszych. których stosunek cł o pracy już ustal i pozostąją obecni e na rentach 
lu b emeryturach. Coraz części ej poj aw i aj ą s i ę również jed noosobowe gospodarstwa 
domowe osób będących w wieku ś rednim. które nigdy za ł oży ł y rodziny lu b rozw iod ły 

s i ę . Pow i ększaj ąca s i ę grupa jed noosobowych gospoda rstw domowych ni ewątp li w i e 

stwarza nowe probl emy. z którymi będz i e musiala poradz i ć sobie po lityka spokczna. 
Ce lem artyk ułu jest zaprezentowanie zmi an w wyposażeni u jednoosobo\\ ych gospo

darstw domowych w dobra trwa lego uży t ku na przestrzeni lat 1993- 2000. 

Słowa kluczowe: jednoosobowe gospodarstwo clomowc. wyposażenie gospodarstw 
domowych. 

WSTĘP 

W latach 1988- 1995 li czba j ed noosobowych gospoda rstw domowych wzros la 
w Polsce z 2 188 tys. w 1988 r. do 2468 tys . w 1995 r., co stanowi bli sko 20% wszystkich 
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gospodarstw domowych. Blisko 15% jednoosobowych gospodarstw domowych znaj
duj e s i ę na terenach miejskich , a j edynie 5% na terenach wiejskich (tab. I). Tak niski 
wzros t jednoosobowych gospodarstw domowych na terenach wiejskich wynika ze 
znaczni e mniej szych możliwośc i usamodzielniania się dzieci oraz specyficznej zabu
dowy . Mieszkai1cy wsi mieszkaj ą zazwyczaj w domach jednorodzinnych i nie mają 
n ajczęśc iej potrzeby ani moż l iwo ści wynajmu mieszkania czy pokoju od innych osób. 

Tabela I . Struktura gospodarstw domowych w latach 1988 i 1995 (w%) 
Table I. S tructure o f Po lish ho useholds in 1998 and in 1995 (in %) 

1988 1995 
Wyszczegó lnienie 

ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś 

Gospodarstwa domowe (w tys). 100,0 65,7 34,3 100,0 67,1 32,9 

jt:dnooso bowe 18,3 13,3 5,0 19,7 14,8 5,0 

dwuosobowe 22,3 15,5 6,9 23, ł 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 

p i ~c i oosobowc i wi~ccj 17, I 7,3 9,8 17,4 7,5 9,9 

Ż ród l o: http://www.s tat. gov.pl/serwis/polska/ rocznik4/gospoo.htm z dnia 12 X 2002: dane z 1988 r. pochodzą 
z Narodowego Spisu Powszechnego. a dl a 1995 r. ze spisu ludności i mieszkań metodą reprezentacyjn ą. 

FUNKCJE REALIZOWANE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

Jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowią specyficzną kategorię w porówna
niu z gos podarstwami wieloosobowymi. Samotne osoby zmuszone są do indywidualnej 
rea li zacj i wszystkich funkcji związanyc h z prowadzonym przez nie gospodarstwem 
domowym. Jednoosobowe gospodarstwa domowe badane są przez GUS w badaniach 
reprezentacyjnyc h budżetóvv rodzinnych i definiowane są jako „osoba utrzymująca się 
sa111od::.ie/11ie. tzn. nie ląc::.ąca swoich dochodów z innymi osobami, bez względu na to, 
c::.y 111ies::.ka sa111a. c::.y te:':.::. innymi osoba111 i"' [Budżety „ . 200 I, s. XI]. Podstawą każde

go gospoda rstwa domowego, nieza leżni e od jego wie l kości , j est konsumpcja rozpatry
wa na w uj ęc iu dynam icznym jako tri ada roli [Wiszniewski 1983, s. 21]: motywacyjnej, 
reprodukcyjnej oraz infrastrukturalnej . Konsumpcja j ako czynnik motywacyj ny 
wp lywa na wprowadza ni e now yc h produktów na rynek oraz na poprawę użytecznośc i 

produktów ju ż wytwarzanyc h. Konsumpcja w tym uj ęc iu stanowi czynnik motywujący , 

daje bow iem w odczuciu indywidua lnego konsumenta moż l iwo ść oceny poziomu swo
jego życ i a i w za l eżn ośc i od tej oceny podjęcia odpowiednich kroków dla zmiany tego 
stanu rzeczy przez nabywa nie różn yc h dóbr, co pośrednio wplywa na tempo i kierunek 
wzro tu gospodarczego . Konsumpcja j ako czynnik reprodukcyj ny obejmuje spożycie 
dóbr i us lug bez którego nie może nastąpić reprodukcja. W ujęciu dynamicznym jako 
trzec i ą ro lre konsumpcji wydobywa i ę aspekt infras truktura lny, na który składają s i ę 

rozwój nauki . ku ltury. ochrony zdrowia. 

Acta Sc i. Pol. 
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WYPOSAŻENIE GOSPODARSTW DOMOWYCH - UJĘCIE TEORETYCZNE 

Wyposażenie gospodarstw domowych jest w swojej istocie, z racji ni sk ich docho
dów, retrospektywną oceną stanu konsumpcji (szczególnie w przypadku gospodarstw 
domowych większości rencistów i emerytów) oraz stanem swoistego „otwarcia'· dl a 
osób rozpoczynających samodzielne życ i e. Konsumpcję można rozpatrywać z punktu 
widzenia aktu społecznego, procesu spolecznego, sfery reprodukcji społeczn ej [Szcze
pański 1981 , s. 133-13 7]. W pierwszym ujęciu konsumpcja postrzegana jest j ako bez
pośredni akt zaspokojenia potrzeby przez najczęściej krótkotrwałe zużycie produktu 
(wyrobu i/lub usługi). Akt ów dotyczy większości potrzeb człowieka , które mogą mi eć 

charakter okresowy (potrzeba leczenia jakiejś choroby) lub nieodnaw ialny (szczep ienia 
profilaktyczne) [Bywalec, Rudnicki 1999, s. 7- 8]. W drugim uj ęc iu konsumpcję rozpa
truje się jako zachowanie zbiorowości społecznych zas pokaj ających swoje potrzeby. 
W trzecim ujęciu konsumpcję ujmuje się jako fazę reprodukcji s poł ecznej i rozpatruje 
się ją w ujęciu makroekonomicznym (dotyczącą wszystkich elementów związanych 
z szeroko rozumianym zaspokajaniem potrzeb społeczel'lstwa , a obejmującym tak ie 
zagadania, jak: dochody, zaopatrzenie rynku, polityka społeczna , infrastruktura tech
niczna i społeczna). 

Zachowanie podmiotów, w tym jednoosobowych gospodarstw domowych, uzależ

nione j est od war1ości formułowanych bezpośrednio oraz mającyc h swoje odwzorowa
nie w przyjmowanym stylu życia oraz cyklu życia rodziny, który jest wynikiem kombi
nacji procesów losowych (stochastycznych) i substantywnych [Frączak 1999, s. 41]. 

Na zasoby materialne gospodarstwa domowego warunkujące rea li zacj ę podstawo
wych potrzeb składa się domowa infrastruktura konsumpcyjna (urząd ze nia gospodar
stwa domowego). Dysponowanie urządzeniami domowymi , obok korzyści obiektyw
nych związanych z usprawnieniem prac domowych i „oszczędnośc ią" czasu przezna
czanego na poszczególne prace domowe, może podnosić prest i ż w środowi sku oraz 
poczucie wysokiej jakości życia. W literaturze jako kryterium podz i ału dóbr trwałego 

użytku przyjmuje się następujące grupy dóbr [Bywalec, Rudnicki ł 999, s. 7- 8, Kędz i o r 

1999, s. 147, Sikorska 1998, s. 101 - 110] : 
• bezpośrednio związane z pracami gospodarstwa domowego - dobra trwałego użyt

ku usprawniające prace domowe, które tworzą sprzęty służące do przygotowywania 
i przechowywania produktów żywnościowych (sokowirówki , roboty kuchenne, 
chłodziarki i inne), a także sprzęt wykorzystywany cło utrzymania czystości 

i porządku w mieszkaniu (odkurzacze, pralki i inne), jak również konserwacj i 
odzieży (np. maszyny do szycia); 

• służące rozrywce i pozyskiwaniu informacji - dobra tego rodzaju okreś l ane są 

mianem elektronicznego sprzętu powszechnego (rad io, odb iorni k telew izyjny, 
magnetowid, gramofon i inne) ; 

• związane z mobilnością członków gospodarstwa domowego (samochody, motocy
kle, rowery). 
Jednym z podstawowych parametrów wskazującym na ocen ę stanu posiadani a dóbr 

trwałego użytku jest trzystopniowa skala nasycenia gospodarstw dom owych sprzę tem 

gospodarczym. Wysoki stopień nasycenia danym rodzajem sprzętu wys tępuj e wówczas, 
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gdy znajduje s ię on w posiadaniu więcej niż 80% gospodarstw domowych, średni - gdy 
s przęt ten występuje w 50- 80% gospodarstw, niski gdy sprzęt znajduje się w mniej niż 
50% gospodarstw domowych [Kędzior 1999, s. 148; za Kus ińska 1976]. 

WYPOSAŻENIE JEDNOOSOBOWYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 

W jednoosobowych gospodarstwach domowych wysokim stopniem nasycenia cha
rakteryzują s ię przede wszystkim dobra trwałego użytku usprawniające czynności 

domowe (rys. 1 ). N a l eżą do nich pra lka i wirówka elektryczna lub automat pralniczy 
(95 ,5% analizowanych gospodarstw domowych), chłodziarka lub zamrażarka (91, I%) 
oraz odkurzacz 93,2%. 
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~Pr alk n 1 w irówka elektryc zna lub n 111 oma t prn1111czy --€>-- Odkurzacz elektryczny 

--b- hlod11 ark a luh L.:11n raznrk a 

r~ ys . I. \.V yposa7.cnic: jednoosobowych gospodarstw domowych w latach 1993- 2000 w dobra 
trwa k g.o ui.ytku usprawniaj<\C<.: praco; (w%) 
Fi g. I. Labour-saving goods of pcrmancnt usc in the one-man households in the period of 1993-

'.WOO (in %) 
;i,r dlo: 11ud 7.cty gospocbrstw domowych. publikacje z lat 1994- 2001. Wyd. GUS. 

Pozostale dobra tn.va lego u żytku s łużące usprawnieniu pracy członków gospo
dnrstw lo111owych znajdują s i ę w grupie o nisk im stopniu nasycenia i należą do nich 
111:-i szynn do szycia (3 1,5%) oraz robot kuchenny (27,8%). Na leży zwrócić uwagę, że 

nns tępuje dynamiczny wzrost liczby automatów pralniczych, którymi dysponowa ł o 

w 1993 r. jedynie 3 1.5% gospodarstw domowych, a w 2000 r. 51 ,7%, co oznacza 
wzro t o 13,4%. Zmniejszyla s i ę natomiast liczba maszyn do szycia ogółem z 37,8% 
w I 99~ r. Io 3 1.5% w 2000 r. , choć równocześnie wzrosła w ana I izowanym okresie liczba 
ckk11ycz11 ych maszyn do szyc ia z 17,4% do 19 ,8%. Spadek liczby maszyn do szycia 
1.wi ąza n y _jest zapewne ze wzrostem zakupów tanich ubra1i na bazarach i targowiskach, 
a wii;c ze zmniejszeniem s i ę znaczenia samodzielnego szycia i przerabiania ubrań. 

Acw Sci. Pol. 
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Analizując wyposażenie jednoosobowych gospodarstw domowych w przedmioty 
trwałego użytku służące rozrywce oraz pozyskiwaniu informacji , można zauważyć 

wysokie nasycenie gospodarstw domowych odbiornikami telewizyjnymi (95 ,5% jedno
osobowych gospodarstw domowych), przy czym wyraźnie zaznacza s i ę dynamiczny 
wzrost liczby odbiorników z ekranami do odbiorn kolorowego i spadek li czby odbiorni 
ków z ekranem do odbioru telewizji czarno-bialej. Na przestrzeni analizowanego okresu 
odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych wyposażonych w telew izory z ekra
nem do odbioru telewizji kolorowej wzrósł z 52% w ł 993 i:. do 87,6% w 2000 r. 

(wzrost o 35 ,5%). Być może rosnąca liczba odbiorników telewizyj nych w gospodar
stwach domowych jest przyczyną spadku liczby odbiorników radiowych, bow iem jak 
wykazują dane w analizowanym okresie liczba odbiorników radiowych zmniejszy ł a s i ę 

o prawie 15% (z 82,5% w 1993 r. do 67 ,7% w 2000 r.) (rys. 2) . 
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Rys. 2. Wyposażenie jednoosobowych gospodarstw domo1Vych ogó ł em IV 1Vybrane przedm ioty 
tr1Valego użytku s łużące rozrywce i pozyskiwaniu in fo rmacj i w latach 1993- 2000 (w%) 
Fig. 2. Entertainment and getting infonnation goods or permanent use equipm cnt in th e one-man 
households in the period of 1993- 2000 (in %) 
Ź ród ł o: Budże ty gospodarstw domowych. publikacje z lat 1994-200 1. Wyd. GUS. 

W trójstopniowej skali nasycenia najni ższym stopniem nasyce nia c h a ra kte ryzowa ł y 

s i ę dobra związane z mobilnośc i ą członków gospodarstw domowyc h. Anali za danych 
wskazała na niskie nasycenie gospodarstw domowych poj azdami j ed noś l adowymi oraz 
samochodami osobowymi. Jednoosobowe gospodarstwa domowe, w ramach tej grupy 
nasycenia , najl epiej wyposażone były w rowery. W 2000 r. 25,6% jednoosobowyc h 
gospodarstw domowych pos i adało ten s przęt (rys. 3). 

Pomimo że wyposażenie w dobra trwałego użytku zw i ąza n e z mobiln ośc i ą zn ajd uj ą 

s i ę w grupie o najmniejszym stopniu nasyce nia, wa1to zw róc i ć u wagę , że li czba niektó-
1y ch s przętów z tej grupy systematycznie ro ś ni e. I tak, zaobserwowano ś redn i roczny 
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wzrost I iczby rowerów o O, 9%. Ponadto, w latach 1993- 2000 nastąpiła również popra
wa w li czbie pos iadanych samochodów osobowych, gdyż li czba ta wzrosła z 6,7% 
w 1993 r. do l O, l % w 2000 r. (rys . 3). 
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Rys. 3. Wyposażeni e jednoosobowych gospodarstw domowych ogó łem w wybrane przedmioty 
tnvalego użytku zw i ązane z mob i lnośc i ą cz ł o nków gospodarstwa domowego w ł atach 1993-2000 
(w %) 
Fig. 3. Conn ected with the mobiłi ty of members of househołds goods of pe1111 anent use in the 
onc-111 an houscholds in the peri od of 1993- 2000 (in %) 
Źród ł o: Budże ty gospodarstw domowych. publi kacje z ł at 1994- 2001. Wyd. GU S. 

PODSUMOWANIE 

Warun ki życ i a ludnośc i anali zowane są przez Główny Urząd Statystyczny od ko11ca 
lat 50. Metodyka bada i'1 modyfi kowana byla wielokrotnie, a od 1993 r. została dopaso
wa na do metodologii EU ROSTATU. 

rupa jednoosobowych gospodarstw domowych w Pol sce zwi ększa s i ę i jak można 

przyp u s zczać, zw i ęk szać s i ę będz i e w naj bli ższyc h latach , dlatego anali za tej części 

go~poda.rs tw domowych jest istotna zarówno z czysto poznawczego punktu widzenia, jak 
i z punktu widzenia praktyki go podarczej (d z i a l ań marketingowych przed s i ębi ors tw) . 

A n a li zuj ąc wyposaże ni e jednoosobowych gospodarstw domowych w s przęt trwałe

go uży t ku w latach 1993- 2000 zauważa s i ę systematyczny wzrost liczby sprzętów 

u prawn i aj ącyc h wykonywanie c zynn ośc i domowych (m.in . automat pralniczy, odku
rzacz elektryczny) . W zakres ie s przętu zw i ąza nego z rozrywką członków gospodarstwa 
domowego n a s tęp uj e zmiana j akośc i owa w zakres ie pos iadanych odbiorników telewi
L)'j nych: przy ogólnie wzg l ędn i e s ta ł ej ich li czbie zauważa s i ę systematyczny wzrost 
liczby telewizorów do odb ioru telew izj i ko lorowej . Fakt ten świadczy o stopni owej 
wymi anie sprz.;:tu przestarzalego technologicznie na sprzę t o wyższych walorach tech-

A era Sc: i. Pol. 
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nicznych. Jednoosobowe gospodarstwa domowe charakteryzowały s i ę ma ł ą li czbą po
siadanych sprzętów związanych z mobilnośc ią. Wszystk ie dobra na l eżące do tej grupy 
znal azły s i ę w grupie o najmniejszym stopniu nasycenia. Jednak i w tej grupie obser
wuje s ię zmiany, gdyż w omawianym okresie nastąpił systematyczny wzrost liczby 
posiadanych rowerów oraz samochodów osobowych. Wraz z upływem czasu zapewne 
coraz więcej gospodarstw domowych będz i e kupowało s przę ty zw i ązan e z mob iln ością, 

gdyż staje się to pod stawową potrzebą każdej jednostki. W dalszych latach spodz iewać 

się można systematycznej wymiany s przętów gorszych technologicznie na dobra 
o wysokich walorach użytkowych ze szczególnym uvvzg lęd ni eniem nie tylko estetyk i 
i funkcjonalności, istotne staną s ię też tak ie cechy, jak e nergooszczędność i tzw. ekolo
giczność posiadanego sprzętu. 
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EQUIPMENT IN GOODS OF PERMANENT USE IN POLISH 
ONE-MAN HOUSEHOLD IN YEARS 1993-2000 

Abstract. The paper discusses the funct ions pcrformcd by hou scho lds such as rcprodu c
tion, motivation and infrastructure. The main objcct was to hi ghl ight som e changcs in the 
equipment of the goods of permanent usc within one-m an hou seho lds in Po land in the 
peri od of 1993- 2000. One characteri sed changcs in the equ ipm cnl in thrcc gro ups o f 
permancnt goods Jabour - saving, domestics for cntertainm cnl and getting in forma ti on 
and those connected with mobility. 

Key words: one-man hou sehold, household eq uipment. 
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UWARUNKOWANIA ZA CHOW AŃ NABYWCZYCH POLSKICH 
KONSUMENTÓW - WYNIKI BADAŃ 

Krystyna Żelazna, Iwona Kowalczuk 

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badania ankietowego na temat czynni
ków determinujących zachowania nabywczych konsumentów. zrea li zowanego w 2002 r. 
Analizując zachowania nabywcze próby respondentów uwzg l ędniono m.in. uwarunk owa
nia wyboru placówek handlowych, specyfikę zachowa1\ konsumentów podczas realizacji 
codziennych i okresowych zakupów, stosunek badanych do zakupów w niedzie l ę oraz ich 
preferencje w zakresie stosowanych działań merchandisingowych. 

Słowa kluczowe: handel , konsument, zachowania nabywcze. 

WSTĘP 

Proces transformacji gospodarczej spowodował istotne zmiany zarówno w zakres ie 
oferty towarowej , jak i w warunkach dokonywania zakupów. Poprawiło s i ę zaopatrze
nie pod względem ilościowym i jakościowym, obszar działalności hand lowej zaczęły 

wypełniać coraz liczniej powstające sklepy indywidualnych wlaścicieli , siec i sk lepów 
firm krajowych, zagranicznych i mieszanych, a także spółek budujących nowoczesne 
obiekty handlowe. Rosnąca konkurencja na rynku usług handlowych spraw iła, i ż placów
ki handlowe zaczęły poszukiwać nowych metod pozysk iwania i utrzymania klientów. 
Jednym ze sposobów walki konkurencyjnej stał s ię szeroko rozumiany merchandising. 
Pojęcie to w szerokim rozumieniu definiowane jest jako kompleksowa działalność 

sprzedażowa-promocyjna, realizowana przede wszystkim przez duże placówki handlo
we i obejmuje zarówno lokalizację placówki, rozplanowanie, organizację jej wnętrza , 

organizowanie promocji i ekspozycję towarów, jak i bezpośrednie oddz i aływani e 

sprzedawców na klientów. Celem działań z zakresu merchandisingu jest zachęcenie 
klientów do korzystania z usług sklepu, pozyskan ie ich przychylności i l ojalnoś ci. 

Zmiany zachodzące na rynku usług handlowych wpłynęły na ewolucję postaw 
konsumentów. Stali s ię oni bardziej wymagający , oczekuj ą większej dos tępnośc i 

produktów i sprawniejszej obsługi, co w konsekwencji prowadzi do oszczędnośc i czasu 
przeznaczonego na zakupy. Ograniczenie czasochłonności rea li zacj i funkcji zakupo-



86 K. Żelazna. !. Kowalczuk 

wych , podobnie jak innych prac domowych, jest bardzo istotne w sytuacji rosnącej 
aktywności zawodowej konsumentów, szczególnie mieszkańców dużych miast. 

W efekcie wspomnianych uwarunkowa11 zmieniają się zachowania nabywcze Pola
ków - coraz powszechniej korzystają oni z oferty wielkopowierzchniowych placówek 
handlowych, dokonując w nich głównie tzw. zakupów okresowych, a duży wpływ na 
ich postę powanie ma d z i ałalność promocyjna przedsiębiorstw i placówek handlowych . 
Okreś l e ni e skali tych zmian oraz ich determinant bylo jednym z celów badai'l , których 
wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule. 

MATERIAŁ I METODY 

Badanie uwarunkowail zachowań nabywczych konsumentów metodą ankietową 
zostalo zrealizowane na przełomie lat 2001 /2002. Badaniem objęto 110 osób z War
szawy. Próbę do badania wyznaczono metodą proporcjonalną przez dobór kwotowy. 
Cechami strukturalnymi populacji , które posłużyły do wyznaczenia próby, były wiek 
i pleć. Zgromadzony materiał empiryczny poddano analizie statystycznej z uwzględnie
niem wskaźników struktury i średnich klasycznych ; współczynnik korelacji zmiennych 
wyznaczono, przyjmując poziom istotności 0,95 (poziom ufności 0,05). 

WYNIKI BADAŃ 

J edną z istotnych kwestii podjętych w ramach badań było określenie częstości ko
rzystania przez respondentów z usług poszczególnych placówek handlu detalicznego. 
Na podstawie średnich częstoś ci korzystania, obliczonych po przyporządkowaniu okre
ś l eniom werbalnym wartości liczbowych (odpowiednio O - nigdy, I - bardzo rzadko, 
2 - raczej rzadko, 3 - do ' ć często , 4 - bardzo często , 5 - wyłącznie) , okazało się , że 

naj częśc i ej odwiedzanymi przez respondentów placówkami są małe sklepy osiedlowe 
( ś redni a 3,3 1 ). które ponad 89% badanych odwiedza ,.bardzo często" lub „dość często". 
Na kolejnych miejscach w hierarchii c zęstoś ci uplasowały się: supermarkety (średnia 
2,90), hipermarkety (2,84) , sklepy specjalistyczne (średnia 2, 19), targowiska i jarmarki 
( ś red ni a 2,04) . Najni ższą częstość korzystania respondenci deklarowali w przypadku 
sklepów ca lodobowych ( ś redni a 1.26) oraz sprzedaży wysyłkowej (średnia 0,07). 

Anali za wyników bada11 potwierdzila powszechną opinię o zagrożeniu , jakie dla 
1n alych sklepów s ta n owią hipermarkety . Stwierdzono, i ż „bardzo często" lub „dość 

CZQS to" robi zakupy w hipermarketach 74,6% badanych, a rzadko korzysta z ich usług 
jedynie 5.5'%. Uzyskane dane potwi erd zaj ą wyniki badail przeprowadzonych przez Gfk 
Poloni a (2000). które wykazały, że w miastach powyżej 500 tys. mieszkailców z roku 
na rok wzrasta liczba osób kupuj ących w hipermarketach (z 22% w 1999 r. do 30% 
w roku 2000 r.) [Grusznic 200 1]. 

Oprócz często · ci dokonywania zakupów w poszczególnych placówkach handlo
wych. int e re s uj ące bylo zdefini owanie uwarunkowai'l decyzji respondentów w zakresie 
ich wybon.1. 

, /eta Sci. Pol. 



Uwarunkowan ia zachowm1 nabywczych polskich kons11111entów ... 87 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wybierając placówkę handlową 
respondenci biorą pod uwagę przede wszystkim: dogodne godziny otwarcia (85 ,5%), 
przyzwyczajenie (80,9%), duży wybór towarów (79, 1 %), ni sk ie ceny (77,3%), dogodną 
lokalizację placówki handlowej (69, I%) oraz okresowe obniżk i cen (62,7%) . 

Interesujące okazały się różnice we wskazaniach kobiet i mężczyzn . Kobiety zde
cydowanie częściej za istotne uznawały takie czynniki , jak duży wybór towarów, ni sk ie 
ceny oraz wysoka jakość towarów. Mężczyźni natomiast częściej ni ż kobiety zwraca li 
uwagę na przyzwyczajenie, dogodne godziny otwarcia, dogodną l oka li zację oraz 
wygodny parking. 

Hierarchia czynników warunkujących wybór miejsca dokonywania zakupów oka
zała się także różna dla poszczególnych placówek handlu detalicznego. W przypadku 
uwarunkowai'I decydujących o wyborze hipennarketów i supem1a.rketów jako miejsca 
dokonywania zakupów respondenci zadeklarowali takie czynniki , jak: v.rygodny parking 
(93 ,6%), dogodne godziny otwarcia (91 ,8%) oraz duży wybór towarów (90,0%), 
a wśród czynników, które mogą być przyczyną niekupowania w hipermarkecie \\')'mienili 
dużą odległość od miejsca zam ieszkania ( 10,0%) oraz niezbyt miłą atmos ferę zakupów 
(5 ,5%). Do małego sklepu osiedlowego respondenci wybierają s i ę przede wszystkim ze 
względu na dogodną lokalizację (21,8%), duży wybór towarów (9, 1 %) i zadowa l ającą 

jakość obsługi klienta (9,1%). Wśród słabych stron realizacji zakupów w ma łych skle
pach badani wymieniali: brak udogodnień (89, 1 %), brak wygodnego parkingu (67,3%), 
brak promocji, degustacji i obniżek cen (40,0%). 

Przy wyborze targowisk jako miejsca dokonywania zakupów respondenci kierują 

się przede wszystkim: niskimi cenami (75,5%), dużym wyborem towarów (50,0%), 
łatv.rym dostępem do produktów na półkach (21 ,8%). Do negatywnych stron dokony
wania zakupów na targowiskach ankietowani zaliczyli : brak udogodnie11 (93,6%), brak 
wygodnego parkingu (8 1,8%), brak promocji , degustacji i obniżek cen (59, 1 %) oraz 
niedogodne dni i godziny pracy (53,6%). 

Wybierając sklep specjalistyczny respondenci biorą pod uwagę przede wszystkim 
duży wybór towarów (28,2%) i wysoką jakość towarów (26,4%). Wśród negatywnych 
stron dokonywania zakupów w sklepach specja li stycznych respondenci n ajczęśc i ej 

v.rymieniali brak udogodnień (90,9%) oraz brak wygodnego parkingu (66,4%). 
Zmieniający się styl życ ia konsumenta oraz zmiany w infrastrukturze handlowej 

wpływają na ewolucję zachowania konsumentów, jeżeli chodzi o sposób rea li zacji 
funkcji zakupov.rych. 

Na podstaw ie uzyskanych wyników stwierdzono, i ż 96% respondentów dokonuje 
większych , jednorazowych zakupów, przy czym nieco częśc i ej ich rea li zacj ę deklaro
wa li mężczyźn i niż kobiety (odpowiednio 98 i 95%). Fakt dokonywania zakupów okre
sowych okazał s i ę być dość istotnie skorelowany z poziomem dochodów badanych 
(współczynnik korelacji 0,651 ). Placówkam i, w których n ajczęśc iej rea lizowane są 

zakupy okresowe okazały s i ę być hipe1markety (97,8%) oraz supe1markety (75 ,0%). 
Jeżeli chodzi o zakupy codzienne, to zgodnie z wyn ikami badań ponad 99% respon
dentów do ich realizacji korzysta z małych sklepów osiedlowych. 

Ponieważ podstawowym i i w dużej mierze alternatywnymi wobec siebie miejscam i 
zakupu okazały się być placówki wielkopowierzchniowe (super- i hipem1arkety) oraz 
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ma łe sklepy os iedlowe, postanowiono skonkretyzować sposób realizacji zakupów 
w tych pl acówkach. 

Anali za mate ri ału empirycznego wykazała , i ż więcej czasu i więcej pieniędzy re
spondenci przeznaczaj ą na zakupy w super- lub hipermarketach . Respondenci spędzają 
tam ś rednio 89 minut, a w ielkość średnich jednorazowych wydatków wynosi w tych 
placówkach 238 zł . Z kolei na zakupy w małych sklepach osiedlowych respondenci 
pośw ięcaj ą ś rednio 18 minut, a wydaj ą w nim przeciętnie 20 zł. Wielkość jednorazo
wych wydatków na zakupy zarówno w dużych , j ak i małych sklepach okazała s i ę istot
nie związa n a z poziomem dochodów respondentów. W przypadku zakupów realizowa
nych w super- i hipermarketach współczynnik korelacji wyniósł 0,921 , a w odniesieniu 
do zakupów dokonywanych w małych sklepach osiedlowych jego wartość była nieco 
ni ższa i wynos ił a 0,893. Charakterystyczne jest to, i ż w przypadku obu rodzajów skle
pów w i ęcej na zakupy wydaj ą kobiety niż mężczyźni (odpowiednio 246,78 i 228,43 zł 

oraz 20,93 i 19,6 1 zl). Płeć respondentów okazała s i ę być także czynnikiem warunkują
cym czas reali zacj i zakupów, szczególnie w wielkopowierzchniowych placówkach 
handlowych - kobiety przebywają w nich zdecydowanie dłużej od mężczyzn (odpo
wiednio I O I minut i 75 minut) . W przypadku zakupów codziennych różnice były 

niewie lkie (odpowiednio 19 i 16 minut). 
Anali za preferowanych przez respondentów okresów realizacji zakupów wykazała, 

i ż godziny, w jakich ich dokonuj ą są różne w za leżności od dnia tygodnia. Od poniedział

ku do p i ąt k u zakupy dokonywane są g łównie w godzinach 17.00-20.00, a w weekend 
g łówni e przed po!udniem, w godzinach 9.00- 12.00. Uzyskane dane są zbieżne z wyni
ka mi bacła 1i firmy Healey&Baker ( 1998) [Polski ... 1999]. 

W ostatnim czas ie wiele kontrowersji wywołuj e kwestia handlu w niedzielę , niektó
re środow i ska polityczne s u geruj ą koni eczność ustawowego zakazu handlu tego dnia. 
Postanow iono więc okreś li ć , j aki jest stosunek badanych do tej problematyki. Uzyskane 
wyniki wskazuj ą, i ż 64% badanych dokonuje zakupów w niedziele „raczej rzadko" lub 
„bardzo rzadko". 

Wśród n aj częśc i ej wymienianych powodów kupowa nia w niedz ie l ę podawano 
pojawienie s i ę nagiej potrzeby (86,4%) oraz wolny czas (50 ,9%). Rzadko jako powód 
dokonywania zakupów w ni edz i e l ę respondenci wskaza li mniejszy tłok w sklepach 
( 15,5%) oraz trakrowan ie zakupów jako fo rmy relaksu ( 1,8%). Najmniejszą liczbę 
w kaza 1i u zyska ł a odpow iedź, i ż w tym dniu możliwe jest dokonywanie zakupów 
z rodzin ą (0,9%). Wśród powodów niekupowania w ni edz i e l ę najważni ej szym okazał 

i« brak potrzeby (82,7%). Ko lejnymi w hierarchii powodami były : fakt , i ż sklepy są 
nieczynne (25,5%) i że jest to św ię to (20 ,9%). Zdecydowanie mniej ważne dla respon
dentów okaza ły s i ę tak ie powody, j ak fakt, i ż niedziela to czas relaksu, odpoczynku 
( I 1.8°1') oraz koni eczn ość pracy tego dnia (0 ,9%). 

W ramach bada1·1, których wyniki są przedmiotem anali zy, postanowiono także 

okre ' li ć . w jak i sposób (z jak im wyprzedzeniem) badani podejmują decyzj ę w odniesie
niu cło poszczególn ych grup produktów. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, 
i ż planowa nie z wyprzedzeniem decyzji nabywczych zadeklarowali badani przede 
wszystk im w stosun ku do a rtyk ułów RTV (66,4%), żywności ( 4 1,8%), artykułów 

go~podars t wa domowego (24,5%) oraz obuwia (20 ,9%), a w najmniejszym stopniu 
takie po to;:powanie dotyczy k s i ążek (6.4%), używek (7 ,3%) oraz chemii gospodarczej 
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i kosmetyków (po 8,2%). Analizując ten sposób podejmowania decyzji w za l eżności od 
płci zauważono , iż kobiety częściej z wyprzedzeniem planują zakupy wszystkich pro
duktów niż mężczyźni. Podejmowanie decyzji w domu bezpośrednio przed wyj ściem 

dotyczy głównie artykułów chemii gospodarczej (26,4%), artykulów gospodarstwa 
domowego (17,3%) oraz kosmetyków (15 ,5%). Decydowanie o zakupie w drodze do 
sklepu obserwowano głównie w przypadku kosmetyków ( 19, I%), chemii gospodarczej 
( 17,3%), używek ( 15 ,5%) oraz artykułów gospodarstwa domowego (I 0,0%). 

Częste zmiany decyzji podjętych w domu w placówkach handlowych deklarowali 
respondenci głównie w stosunku do kosmetyków (46 ,4%), używek (45 ,5%), książek 
(40,0%) oraz ubrań (35,5%), przy czym mężczyźni częściej zmieniają decyzję w przy
padku kosmetyków (odpowiednio 49,0 i 44 ,1 %), chemii gospodarczej (43 , 1 i 27 , l %) 
oraz attykułów RTV (27,55 i 8,5%), a kobiety nieco częściej w przypadku żywnośc i 

(odpowiednio 27, 1 i 23,5%) oraz ubrań (37,3 i 33,3%). 
Jak już wspomniano, zmiany jakościowe w handlu związane są g lównie z dyna

micznym rozwojem wielkopowierzchniowych placówek handlowych , takich jak hiper
markety, supermarkety oraz sklepy dyskontowe. W badaniu podjęto więc próbę oceny, 
które z nich są respondentom najbardziej znane (znajomość wspomagana) oraz z uslug 
których placówek najczęściej korzystają. Okazało się, że najbardziej popul arn ą wielko
powierzchniową placówką handlową, której znajomość zadeklarowało aż l 00 ,0% 
respondentów, jest hipermarket Hit, co związane jest zapewne z faktem , i ż ta s i eć 

hipermarketów pojawiła się w Polsce (i w Warszawie) jako pierwsza. Wyniki te są 
odmienne od badań przeprowadzonych przez GfK Polonia (2000), wedlug któryc h 
najbardziej znaną placówką wielkopowierzchniową jest dyskont Biedronka. Na dal
szych pozycjach wśród placówek najbardziej znanych uplasowaly s i ę: Auchan (99 , l 'Yc,) , 
Globi (86,4%), Rema 1000 (77,3%), Robert (77 ,3%), Geant (73 ,6%) Billa (67 ,3%), 
Rosma.nn (64,5%), Carrefour (61 ,8%), E. Leclerc (50,9%). Pozostałe placówk i znane 
były przez mniej niż 50% respondentów. Z kolei odpowiadając na pytani e, z których 
placówek korzystają, badani wymieniali kolejno: Geant (57 ,3%), Rema 1 OOO (56 ,4'Yo), 
Auchan (51 ,8%), Globi (48,2%), Hit (45,5%), CaITefour (30 ,0%), E. Leclerc (25 ,5%), 
Biedronka, Robert i Rosmann (po 21 ,8%). Znajomość placówek okazała s i ę być s ilnie 
skorelowana z faktem korzystania z ich u sług (współczynnik kore lacj i 0,896). 

Obok analizy znajomości i preferencji respondentów w za kres ie marek placówek 
handlowych w badaniu poruszono również kwest ię stosunku respondentów do produk
tów sprzedawanych pod marką własną pośredników handlowyc h. W Pol sce zagadnieni e 
to było do niedawna nieznane. Choć pierwsze duże s ieci zagraniczne weszły na nasz 
rynek w 1994 r. , to własne marki pojawiły się dopiero na przełom ie lat 1997 i 1998. 
Prawdziwym przełomem było pojawienie się najpi erw w hipermarketach Geant, a po
tem w sklepach dyskontowych o tej samej co marka włas n a nazw ie znaku Leader Price 
oraz ofensywa sieci Tesco. Obecnie swoje znaki mają ju ż większość s iec i hi permarke
tów, część s ieci supermarketów i liczne s ieci dyskontowe [Weiss 200 I]. Ceny towarów 
opan·zonych marką własną są o 20- 30% ni ższe od cen ich markowych odpow iedników 
na rynku i właśnie ceny są elementem naj silniej przyc i ągającym kupujących ro 1brot 
200 I]. Ubożenie konsumenckich portfeli w ciągu ostatnich dwóch lat sprzyja zw i ę k szo

nemu popytowi na produkty z doln ej półki cenowej, a wprowadzający marki wła s n e 
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k orzystaj ą również z tego, że lojalność wobec marki nie jest domeną polskiego konsu
menta [Weiss 2001] . 

Na podstawie wyników badań własnych stwierdzono, że znajomość produktów 
opatrzonych marką własną placówki handlowej przez respondentów jest ograniczona, 
a kupowanie takich produktów mało popularne, o czym świadczy niska średnia częstość 

zak upu (3,2 w skali od „O" - nigdy, do „6'' - bardzo często). Jako powód kupowania 
tego ty pu produktów badani w 56% wskazali przecie wszystkim niską cen ę oraz brak 
przywiązania do innych marek (2 1,7%). Najczęściej kupowaną przez respondentów 
marką poś rednika okazała s i ę być marka Leader Price. 

Oprócz atrakcyjnej oferty asortymentowej i cenowej , często stosowanym sposobem 
na przyc i ągni ęc i e klientów do sklepu i zyskanie ich przychylnoś ci jest podejmowanie 
cl z i a l a ń z zakresu szeroko rozumianego merchandisingu, w ramach którego do najważ
niejszych ki erunków aktywności należą organizacja promocji i właściwa ekspozycja 
towarów. 

Uzyskane wyniki upoważni aj ą do stwierdzenia, że 47,3% respondentów ma pozy
tywny stosunek do d z iałań związanych z promocją sprzedaży w placówkach handlo
wych (ś redni a ocena 0,45 w skali od „- 2" - bardzo nie lubię do „2" - bardzo lubię). 
I w tym przypadku pl eć by ła ważnym czynnikiem warunkującym postawę responden
tów. Okaza lo s i ę bowiem, i ż działania promocyjne cieszą się większą akceptacją wśród 
kobiet (ś redni a 0,5 1) ni ż mężczyzn (średnia 0,37). Wyniki te znalazły potwierdzenie 
w badaniach przeprowadzonych przez firmę Ipsos-Demoskop, na podstawie których 
stwierdzono, i ż wię k szość Polaków ma wobec promocji pozytywne nastawienie - aż 

72% respondentów „generalnie lubi promocje" [Dublinicz 200 I]. Promowane produkty 
kupowane są przez badanych n ajczęściej w placówkach wielkopowierzchniowych, 
tak ich jak supem1arkety i hipermarkety. J eżeli chodzi o preferowane formy promocji 
s p rzedaży , to stwierdzono, i ż respondenci najbardziej lubią okresowe obniżki cen towa
rów (89, I%). n astępni e dodatkowe ilo ś ci produktu gratis (55 ,5%) oraz bezpłatne próbki 
towarów (48,2%). Wedlug bacla11 firm y Ipsos-Demoskop, polski konsument najchętniej 
uczestniczy w promocjach przynoszących mu szybką namacalną korzyść, a ulubione 
przez Polaków fo rmy promocji to: dodatkowa ilo ść produktu, obniżki cen i degustacje 
[Dublinicz 200 I]. Podobne wyniki uzyskano w badaniach przeprowadzonych przez IQS 
Qualll Group - w tym przypadku obni żka cen okazała s i ę być ważną zachętą do wzięcia 
udzialu w promocji dla 75% badanych, a degustacja dla 60% badanych. 

J eże li chodzi o ekspozycj ę towarów w placówkach handlowych, to stwierdzono, iż 
na wyek ponowane w ra mach ekspozycji specjalnych produkty zwraca uwagę 58,2% 
badanych i zaintere owanie tego typu formą stymulacji zachowań zakupowych jest 
wit;: ksze wś ród kob iet ni ż mężczyzn. a tak że rośni e wraz z wiekiem (współczynnik 

korelacj i 0.855). 
Oprócz promocj i i ekspozycj i na zachowania nabywcze może oclclzia fywać także 

wplyw sprzedawców. Jak wynika z bacla1't au torek, zdecydowana większość badanych 
(7 5° o) ba rdzo rzadko korzys ta z pomocy personelu sklepowego, a wśród korzystaj ących 

przeważaj ą kobiety. 
J edną z nowoczesnych form zac i eś nia ni a ko ntaktów pomi ędzy pl acówką h andlową 

a klientam i jest pr ponowa.nie klientom finnowych kart kredytowych. Uzyskane wyniki 
św i adC1ą. i ż korzy ta z nich niew ielki odsetek respondentów ( l l ,8%) i są to c zęśc i ej 

---- - - --
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mężczyźni (15,7%) niż kobiety (8,5%). Powszechność korzystania z kart jest n ajwięk

sza w grupie wiekowej 36-45 lat, a także si lnie skorelowana z dochodami (współ czyn

nik korelacji 0,947). 
Miarą skutecznośc i dz i ałali merchandisingowych jest l oj a lność klientów. Aby 

ocenić, w stosunku do jakiego profilu asortymentowego placówek konsumenci są 

najbardziej lojalni , poproszono ich o okreś l enie, w ilu miejscach dokonują zakupów 
poszczególnych produktów, dając im do wyboru n astępującą ka fete ri ę odpowiedzi: 
w wielu różnych miej scach, w 2- 3 różnych miej scach, stale w jednym miejscu. Następ
nie poszczególnym okreś l eniom werbalnym przyporządkowano wartośc i liczbowe (od
powiednio: w wielu różnych - O, w 2-3 różnych miej scach - 2, sta le w jednym miejscu 
- 4) i obliczono średnią arytmetyczną. Na tej podstawie stwierdzono, i ż n ajwyższą 

lojalność w stosunku do miejsca zakupu wykazują badani w przypadk u zakupów 
żywności (średnia 1, 1 ), kosmetyków (0,78), chemii gospodarczej (0,76) oraz, c h oć 

w mniejszym stopniu, używek (średnia 0,5 1 ), AGD (0,49) i RTV (0,45). Brak l oj a lnośc i 

charakteryzuje zakup ks i ążek, kaset i ply t CD (średni a 0,27) , a także odz i eży (O, 16) 
i obuwia (0, 15). Generalnie stwi erdzić można , i ż loj a lność względem miejsc zakupu 
wszystkich grup produktów jest niska i wynika raczej z przyzwyczajenia i dostępności 

placówek niż ze świadomego wyboru. 

PODSUMOWANIE 

Podsumowując uzyskane w rezultacie badania ankietowego wyni ki możn a stwier
dzić, i ż zwyczaje zakupowe badanych uwarunkowane są istotnie przez czyn niki o cha
rakterze demograficzno-ekonomicznym, a także przez czynniki ekonomiczne o charak
terze zewn ętrznym , tak ie jak podaż, poziom cen oraz infrastruktura handlowa. Polacy 
szybko odnaleźli s ię w nowej rzeczyw i s tośc i rynkowej - zmi eniły s i ę ich zwyczaje 
zakupowe, czego wyrazem jest wzrost częs tośc i korzystan ia z usług hipermarketów, 
głównie w celu dokonania zakupów okresowych. Z kolei zakupy codzienne reali zowane 
są przede wszystk im w sk lepach osiedlowych, co sprawia, że wprawdzie placówki te 
odwiedzane są z dużą częstością, j ednakże poziom wydatków w n ich pono zonych jest 
przeszfo d z i es i ęc iokrotni e ni ższy ni ż w pl acówkach wielkopowierzchni owych. Na 
decyzję badanych o wyborze miejsca zakupu wp lyw wywi eraj ą w g łówn ej mi erze tak ie 
czynniki , jak duży wybór towarów, nisk ie ceny oraz dogodna loka li zacja placówki 
handlowej, przy czym dwa pierwsze czynni ki to uwarunkowania wyboru placówek 
wie lkopowierzchniowych (supennarkety, hipermarkety), a uwarunkowanie trzec ie jest 
najważni ej szym czynnikiem decydującym o wyborze przez respondentów m a ł yc h 

sklepów os iedlowych jako miejsca dokonywa nia zakupów. 
Czynn ik iem aktyw i zuj ącym zachowan ia nabywcze są dzi a ł a ni a z zakresu merchan

disingu stosowane przez placówk i handlowe na coraz szerszą ska ł <;:. Na podstaw ie 
badari stwierd zono, i ż są one w różn ym stopniu akceptowane i zauważa n e przez nabyw
ców. Respondenci pozytyw nie od noszą s ię do dz i ałań promocyjnych podejmowanych 
w placówkach handlowych, cło najbardziej preferowanych form prom ocj i nal eżą ok re
sowe obni żki cen, dodatkowe il ośc i produktów grati s oraz bezpł atn e próbk i towarów. 
Miejscem, gdzie respondenci najczęśc i ej n abywają promowane prod ukty są placówk i 
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wielkopowierzchniowe tj. hipermarkety i supermarkety, ekspozycje specjalne zauważa
ne są przez ponad połowę respondentów, lecz wyeksponowane produkty nabywane są 
z małą częstością, zdecydowana większość badanych rzadko korzysta z pomocy sprze
dawców, więc ich wpływ na zachowania nabywcze klientów jest ograniczony. Z kart 
kredytowych placówek handlowych korzysta co dziesiąty badany i są to częściej męż
czyźni oraz osoby o wysokich dochodach, produkty sygnowane marką pośredników 
kupowane są przez badanych raczej rzadko, nieco częściej przez kobiety i osoby 
o niskich dochodach. 

Cechą charakterystyczną jest mała lojalność polskich nabywców względem miejsc 
zakupu - wybierając placówkę handlową, kierują się oni przede wszystkim względami 
fin ansowymi i wygodą. 
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CONDITIONS OF POLISH CONSUMERS SHOPPING BEHAVIOR
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Abstract. The a rtic le prcscnts the results of a questionnaire researeh coneerning eondi

ti o n ~ of shoppin g behavior of Poli sh consumers carried out in 2002. The analysis of 
shopping behav ior o f scarched sample of respondents ineludes among others: conditions 

o f' reta il outl cts choice, specific features of eonsumers behavior during everyday and 
pe ri odi ca l shopping, rcspondcnts attitude towards doing shopping of Sundays and their 
prcfe rcnc.:es as for as chosen kinds of merchandising activities. 
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EKONOMICZNA I TECHNICZNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI 
WYKORZYSTANIA BIOPALIW STAL YCH W POLSCE 

Sławomir Konieczny 

Streszczenie. Istnieje wiele korzyści wskazujących na potrzebę rozwoju energetyki 
wykorzys tującej biopaliwa stałe jako źródla energii - korzyści o charakterze spolecznym, 
ekonomicznym, rolniczym i ekologicznym. Jest to szansa dla lokalnych s polecznośc i , dla 
rozwoju lokalnego agrobiznesu i nowych miejsc pracy na wsi oraz możli wości uzyskani a 
dodatkowych dochodów z uprawy roś lin energetycznych. Rea li zowane w Polsce inwesty
cj e w energię konwencjonalną charakteryzują s ię wysokimi jednostkowymi kosztami 
inwestycyjnymi. Za energetycznym wykorzystaniem biopaliw stalych przemawiaj ą 

bardzo niskie roczne koszty ich pozyskania. Największą efektywność ekonomi czną i naj
mniejsze wymagania technologiczne ma sloma wykorzystana jako biopaliwo. 

Słowa kluczowe: surowce odnawialne, biomasa, słoma, drewno, agrobiznes. 

WSTĘP 

System energetyczny na świecie i w Polsce, zarówno w sektorze masowego odbioru 
energii cieplnej i elektrycznej , jak i odbiorców indywidualnych, jest opaity przede 
wszystkim na paliwach kopalnych. Węgiel, ropa i gaz ziemny pokrywają 80% ogólnego 
zapotrzebowania na energię. Szacowane zasoby tych paliw, przy aktualnych trendach 
wydobycia, wystarczą na około I OO lat, dlatego też w ostatnich latach zintensyfikowano 
na świecie i w Polsce badania nad wykorzystaniem odnawialnych źród e l energii (OZE). 
Według szacunkowych ocen, odnawialne źródła energii znacznie przewyżs zaj ą w skali 
światowej zasoby energetyczne nośników tradycyjnych, jednak z powodu zbyt wielu 
różnorodnych uwarunkowal'I tylko część z nich może znaleźć zastosowanie w praktyce. 

Udział odnawialnych źródeł energii w bilansach paliwowo-energetycznych w po
szczególnych krajach jest bardzo zróżnicowany. W Europie n ajwyższym wsk aźnikiem 

charakteryzują się: Szwecja, Austria, Finlandia i Portugalia , n ajni ższym zaś Wielk a 
Brytania i Belgia. W celu zwi ększenia udziału OZ E w ogólnym zużyc iu pali w i energ ii 
w Unii Europejskiej opracowano „ Bialą Ks ięgę - Energia dla przyszlo śc i - odnawialne 
źródła energii" . Potwierdzono w ten sposób, że kluczową korzyśc i ą z wyko rzystania 
OZE w UE jest wzrost bezpieczel'l stwa energetycznego. Przewiduje s i ę , że ud z i a ł OZE 
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w bilansie paliwowo-energetycznym w 20 I O roku będzie wynosił 12%. W tym doku
menc ie o strategicznym znaczeniu założono il ościowe podwojenie produkcji OZE 
w latach 1998- 20 I O. Do 20 I O rok u udzial źródel odnawialnych w produkcji energii 
elektrycznej ma wzros n ąć z 14,3 do 23,5%. Ponacldwukrotnie zwi ększy s i ę też produk
cja energii cieplnej , a zużyc ie odnawialnych pali w płynnych ma wzrosn ąć aż sześćdz ie

s i ęc i okrotni e. Celem proponowanych przez UE rozwiązań j est przecie wszystkim 
pokonanie bari er w rozwoju odnawialnych źróde ł energii . Także kraje członkowski e 

pow inny wprowadzać rozw i ąza ni a prawne, finansowe i fi skalne ułatw iaj ące rozwój 
energetyki opartej na odnaw ialnych źródłach. 

MATE RI AŁ I M ETODY BADAWCZE 

W niniejszym opracowaniu posłużono s i ę metodą opisową w części prezentującej 
korzyśc i wynikaj ące ze stosowania surowców odnawialnych oraz zastosowano metodę 

analizy kosztów przy porównywaniu poszczególnych rodzajów wykorzystywanych 
n ośni ków energii . Dane ekonomiczne i technologiczne zebrano na podstawie dostępn ej 

li tera tury. 

ANAL IZA KORZYŚC I Z ZASTOSOW ANIA SUROWCÓW ODNAWIALNYCH 

Technologie wykorzystania surowców odnawialnych pozwalaj ą efektywnie redu
kować emi sj ę gazów cieplarnianyc h. Największy wpływ na występowani e efektu 
cieplarn ianego ma dwutlenek węgl a (ok. 55%). Badania wskazuj ą, że istnieje pilna 
po trzeba przyspieszenia cl zialai1 w ska li globalnej , które os łabiłyby wzrost koncentracji 
dwutlenk u węg l a i pozwo liły na zachowanie bilansu cieplnego atmosfery . .J ednocześni e 

n a l eży za u ważyć , że stn11ni e11 dwutlenku węg l a emitowany podczas spalania biomasy 
jest pochlani any w procesie fo tosyntezy i wykorzystywany cł o wzrostu roślin w proces ie 
wege tacj i. Podczas spalai1ia biomasy nie jest wprowadzany do atmosfery dodatkowy 
dwut lenek węg l a. 

Wyko rzystanie surowców odnawialnych powoduje tworzenie dodatkowych miejsc 
pracy. gdyż zatrudnian ie przy produkcji i obsłudze urząclze11 i linii technologicznych, 
przy produkcji i przygotowan iu biopa li w, w obs łud ze przeds i ę bi o rstw inwestuj ących 

w tym sektorze daje kilkakrotnie w i ęcej miejsc pracy ni ż w energetyce tradycyjnej : 
2- 5-krotnie więcej n i ż w energetyce opartej na spa laniu pa li w kopa lnych i 15-krotnie 
w i ęcej n i ż w przypadk u energetyk i jądrowej. 

losowanie ro lniczych surowców odnawialnych pozwala na n apływ kap ita łu na 
teren y wiejskie . .lcclnym z wymagai1 s po łecznyc h jest wyrównanie luki ekonomicznej 
i socja lnej pomiędzy ws i ą i miastem. Możn a tego dokonać przez zrównoważony rozwój 
obs1:i rów wiejskich. maj ąc na uwadze. że ochrona środow i ska , wzrost ekonomiczny 
i ro 1..wój cz lowieb ą od siebie za l eżne. Tak ie rozumien ie z równoważonego rozwoju 
jest s1czegó l11ic istotne dla tych regionów kraju, gdzie brak jest zbytu na produkcję 

ro l ni c1..ą i g Izie wys t ępuj e duże bezroboc ie. 
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Korzystanie z energetycznych surowców odnawialnych jest źródłem dochodów dla 
państwa i gminy. Zwłaszcza biomasa jako surowiec, ze wzg l ędu na nieoplaca łność j ej 
transportu poza region , misi być przetwarzana "" promieniu okolo 30 km od miejsca 
uprawy. Na terenie gminy powstają nowe, rozproszone miejsca pracy, a wspólwlaśc i

cielami zintegrowanego systemu uprawy mogą być setki właścici e li gruntów i udzia
łowcy kapitału inwestycyjnego w technologie przetwarzania. 

Zastosowanie biomasy zmniejsza koszty produkcji ci epla i wplywa dodatnio na 
poziom życia ludności lokalnej , poprawia opłacalność produkcji rolniczej i znacznie 
zmniejsza zagrożenie pożarowe. Jednocześnie otwierają s i ę możliwośc i rozpoczęc i a 

upraw roślin energetycznych, poprawiających wydajność z hektara. W krajach o więk
szym doświadczeniu w wykorzystywaniu biomasy do celów energetycznych z I ha 
otrzymuje się 15- 20 ton biomasy o kaloryczności 15 MJ/kg, a w Polsce za ledwie 3- 5 
ton z ha. 

Uprawa rolniczych surowców odnawialnych stwarza szan sę rolni czego wykorzy
stania odłogów . Istnieją w tym względzie ogromne rezerwy, gdyż znaczna c zęść obsza
rów rolnych nie jest w ogóle uprawiana, a jednocześnie nie są j eszcze rozpowszechnio
ne uprawy roślin na potrzeby energetyczne. Przewidywane rezerwy mogą s i ęgn ąć od 
150 do 200 P.I, co stanowi 7- 9% zapotrzebowania na energię. 

WŁAŚCIWOŚCI BIOMASY JAKO ŹRÓDŁA ENERGII 

Poza energią słoneczną, wiatrową, geotermalną, energi ą wody, e n e rg i ą biopaliw 
płynnych i gazowych, istotne źródło energii odnawialnej mogą s ta nowić biopaliwa 
stałe , takie jak: słoma roślin zbożowych , rośliny o szybkim i dużym przy roś ci e biomasy 
(malwa pensylwariska, trzcina chiriska, wi erzba) oraz odpady drzewne. Bi o masa jest 
największym potencjalnym i najbardziej obiecującym źródłem energii odnawialnej na 
świecie, w tym także w Polsce. Jak wskazuje dotychczasowa praktyka edukacyjna, 
promocyjna oraz wdrożenie wielu projektów demonstracyjnych i użytkowych , n ajwi ęk

sze możliwości zastosowania biopaliw s tałych i s tniej ą w sektorze indywidualnym, 
rolnictwie, lokalnym ciepłownictwie i przemyśle drzewnym. Naturalnym kierunkiem 
wykorzystania biopaliw stałych w Polsce jest produkcja ciepla oparta na bezpośrednim 

spalaniu w odpowiednio zaprojektowanych kotłac h cieplowniczych. W dalszej 
perspektywie jest przewidywana możliwość wykorzystania biopali w stalych w instala
cj ach większej mocy - produkujących energ i ę cieplna i el ektryczn ą w systemach skoja
rzonych. 

Sektorem, w którym najbardziej rozpowszechnione jes t wykorzystanie bi opali w, 
jest przemysł drzewny, w którym od wielu lat stosowane są sys temy ciepl owni cze 
oparte na odpadach drzewnych. Obserwuj e s i ę coraz szersze za interesowani e wykorzy
staniem drewna i słomy w sektorze gospodarstw indywidualn ych, przecie wszystkim 
z racji możliwości obni żenia kosztów ogrzewania. Li czbę gospodarstw indyw idualn ych 
opalanych drewnem szacuje s i ę na ok. I OO OOO. Liczba nowoczesnych, zau tomatyzo
wanych instalacji kotłowych opalanych odpadami drzewnymi, fu n kcjonuj ącyc h n aj czę

ś ci ej przy zakładach przemys lu drzewnego, szacuj e s i ę na ok. 70. Z coraz w iększym 

za interesowaniem spotyka s i ę tak że wykorzystanie tego typu kotlów do ogrzewania 
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szkól na terenach wiejskich i w małych miejscowościach. Stymuluje to rozwój krajowej 
produkcji kotlów grzewczych malej i średniej mocy oraz technologii ciepłowniczych 
z wykorzys taniem biopaliw. 

Różnorodność materiału wyjściowego , konieczność dostosowania technologii 
i mocy urząd zeń powoduje, że biopaliwa wykorzystywane są w różnej postaci. Drewno 
wykorzystywane jest w postaci zrębków, kawałków , wiórów trocin , pyłu drzewnego lub 
w postaci zbrykietowanej . Słoma - w postaci kostek i balotów różnej wielkości , ewen
tualnie w postaci rozdrobnionej na sieczkę w niektórych zautomatyzowanych technolo
giach. Roś liny energetyczne typu malwa pensylwańska - w postaci zbrykietowanej. 

Biopaliwa s tałe mają różne właściwości fizyczne (wilgotność, stopień rozdrobnie
ni a, gęstość) , mogą być tak że w różnym stopniu zanieczyszczone i w różnym stopniu 
odpow i adać wymogom poszczególnych technologii . Najważniejszymi parametrami 
termofi zycznymi biopaliw są wartość opałowa oraz ciepło spalania, nazywane też dolną 
wartośc i ą opałową. 

W przypadku drewna parametry te wynikają z jego składu chemicznego i są 

u za l eżn ion e od wilgotności materiału . Przykładowo, wartość opałowa mokrego drewna 
o naturalnej wilgotności 50- 60% wynosi 608 GJ/t, natomiast po podsuszeniu do stanu 
powietrznie suchego, gdy wilgotność spada do ok. 20%, wzrasta do poziomu 14- 16 GJ/t 
oraz do ok. 19 GJ/t przy calkowitym wysuszeniu. Można więc przyjąć , że w przybliże
niu I tona węgla kamiennego (wartość opalowa 23-25 GJ/t) równoważona jest w przy
bliżeniu przez 1,5 tony drewna (tab. I). 

Tabela I. Wartość opalowa biopali w s t a łych i tradycyjnych nośników energii 
Table I. Co111bustiblc va luc of solid biofuels and traditional can·iers of energy 

Biopa li wo 

Drewno odpadowe 

Miscantus (trzci na chi1iska) 

S łoma żó łl n 

S ł oma szara 

Wvgicl kamienny 

W.;g icl brun at ny 

Koks 

GaL z il!mny 

Gaz propan-butan 

Oki opalowy 

7. ródlo: Zes tawienie wlasnc . 
ourcc: Own calcutat ion. 

Wartość opałowa (GJ/t) 

16 

ł 8 

ł 7 

ł4, 3 

15,2 

25 

8 
27 

48 

45 

42 

Slorn a wyko rzystywana do celów energetycznych także musi spełniać okreś lone 

wymagan ia dla ulatwienia procesu jej spalania, ajej wartość energetyczna zależy przede 
w zy tkirn od w il gornośc i . Za lecana wilgotność slomy wykorzystywanej na cele ener
getyczne pow inna wahać s i ę w granicach 12- 20%. Większa wilgotność slomy powo
luj e probletny w jej magazynowaniu , transporcie, za ladunku, rozdrabnianiu i spalaniu, 
skutkując rn .in . podwyższoną emi sją zanieczyszcze1i w spa linach. Wartość opałowa 
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słomy przy wilgotności nie przekraczającej 15% wynosi I 4- 15,2 GJ/t. Prowadzone 
doświadczenia wykazały , że pozostawienie ściętej i sprasowanej słomy na pokosie 
i poddanie jej dzialaniu deszczu (proces więdnięcia) sprzyja częściowemu wypłukaniu 
składników sprawiających kłopot przy spalaniu (głównie chloru i metali alkalicznych) 
i powodujących korozję kotłów. Cechą charakterystyczną takiej słomy jest jej szary 
kolor w porównaniu do słomy świeżej , która ma kolor żółty. Przyjmując , że wartość 

opałowa słomy wynosi około I 5 MJ/kg i porównując tę war1ość z wartością opałową 
węgla (tab. I) można zauważyć , że pod względem energetycznym I tonie węgla odpo
wiada około 1,5 tony słomy. Wynika z tego, iż ze zbiorów słomy z I ha pola (około 
5 ton) można przez jeden sezon grzewczy ogrzać domek mieszkalny o powierzchni 
70-80 m2

. Ta sama ilość słomy wystarczy także na wysuszenie ziarna kukurydzy zebra
nego z powierzchni 4 ha, rzepaku z 14 ha, a zboża z 18 ha. 

Źródłem surowca energetycznego mogą być także plantacje ro ś lin wielolet11ich 
dających duże i szybkie przyrosty biomasy w ciągu roku. Jedną z takich roś lin , których 
plantacje można już spotkać w Polsce, jest malwa pensylwallska - odmiana Petem i. 
Uprawa plantacji tej rośliny trwa od 20 do 30 lat z jednego nasadzenia. Pierwszy plon 
handlowy surowca osiąga się już w drugim roku, co gwarantuje szybki zwrot kosztów 
założenia plantacji. Jest to uprawa charakteryzująca się trwałym i stabilnym corocznym 
plonowaniem, co daje możliwość zapewnienia stałych dostaw surowca dla przedsic;
biorstwa energetyki cieplnej. Odmiana Petemi nie wykazuje specyficznych wymaga11 
glebowych i klimatycznych, z powodzeniem może być uprawiana w ca ł ej strefi e 
klimatu umiarkowanego, co umożliwia lokalizację plantacji w bezpośrednim sąs i edz

twie odbiorcy w dowolnym miejscu w kraju, bez ponoszenia zbędnych nakładów na 
transpot1. Uprawę, nawożenie, pielęgnację i zbiór biomasy prowadzi s i ę tradycyjnymi 
metodami z wykorzystaniem powszechnie używanych maszyn rolniczych . Roś lina ta 
nadaje się do uprawy na glebach ubogich w składniki mineralne, okresowo zbyt 
suchych, co predestynuje ją szczególnie do uprawy na nieużytkach rolnych i odłogowa

nych glebach niższych klas. Uzyskiwany plon to zrębki w ilości 15- 20 ton such ej masy 
z hektara o kaloryczności 18 GJ/t, przy wilgotności I 0% i gęstości (brykietu) od 800 do 
1500 kg/m3

. Ze względu na skład chemiczny surowca wytworzone z niego paliwo 
charakteryzuje się niską emisją szkodliwych produktów spalania, takich jak dwutlenek 
siarki i tlenki azotu. Paliwo może być spalane z zastosowaniem zarówno tradycyjnych 
kotłów węglowych , opalanych drewnem, kominków, jak również nowoczesnych, 
zautomatyzowanych systemów grzewczych. Zaletami tej roś liny są : prostota i nieza
wodność w uprawie, odnawialność i trwalość w plonowaniu oraz uniwersa lność 

i ekonomiczność wykorzystania, a także czystość ekologiczna. 
Wśród roślin możliwych do wykorzystania w charakterze biopaliw wymi eni ane są 

też takie rośliny, jak kenaf, miscantus, wiklina, konopie itp. Jednak ze wzg l ędu na ogra
niczenia w uprawie oraz właściwości technologiczne uzyskiwan ego surowca nie mogą 

być w chwili obecnej traktowane jako odnawialne źródła energii do stosowania na s k a l ę 

przemysłową. 

Inną rośliną mającą pewne właściwości klasyfikujące ją j ako potencjalne źródł o 
biomasy jest trzcina chińska z rodzaju Miscanthus. Charakteryzuje s i ę ona bard zo buj
nym wzrostem. W środowis ku naturalnym dorasta do 6 metrów wysokoś c i i ś redni cy 
pędów do 6 cm ( s tąd zwana jest tez często „trawą słoniową"), a pl antacja może być 
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użytkowan a przez 30 lat z jednego nasadzenia . Rośliny tego gatunku nie mają dużych 
wymagań w odnies ieniu do jakośc i gleby, na której rosną, mogą to być gleby 5 i 6 klasy 
oraz nieużytki , ale w pierwszych latach uprawy wymaga gleby o pH 6,5 i w miarę 

wysok iego poziomu wody gruntowej. Ś redni a ilość opadów powinna zawierać s i ę mię
dzy 400 a 600 mm, ś red ni a temperatura rok u powinna wynosić 8°C. Mfode sadzonki są 
wrażl i we na uj emne temperatury. Otrzymywany plon to 26 t/ha, a wartość kaloryczna 
spa lanej biomasy wynosi ok. 17 GJ/t. Jak wykazują prowadzone dotychczas doświad

czeni a, aby prowadz i ć jej uprawę w warunkach klimatu Polski, na l eży najpierw na 
drodze hodow lano-genetycznej uzyskać formy odporne na wymarzanie i fonny 
rozmnażające s i ę generatywnie dla zw iększeni a wydajnośc i rozmnażania s ię tej rośliny. 

Wszystkie opracowane technologie dotyczące energetycznego wykorzystania 
wikliny maj ą charakter lokalny, a ze wzg lęd u na duże wymagania wodne tej rośliny 

zas i ęg jej uprawy jest ogran iczony. Właśc i wości fizykochemiczne łodyg wikliny 
wymagają stosowania do j ej zb ioru specja li stycznych i drogich w eksploatacji maszyn, 
dlatego zastosowanie tej roś liny możliwe jest tylko w specyficznych, ściś le określonych 

warunkach sied li skowych i przy istnieniu lokalnego odbiorcy surowca, dysponującego 
odpow i edni ą tec hno l og i ą przetworze nia go na energię cieplną. 

Wzoruj ąc s i ę na doświadczeni ac h krajów Unii Europejskiej, również w Polsce 
wprowadza s i ę eksperymentalne plantacje wierzby. Łączna powierzchnia kilku i stniej ą

cych plantacji wynos i ok. I OO ha. Roślina ta daje możliwość wykorzystania mało uro
dzajnych lub skażonych gleb pod jej uprawę, ponadto stwarza możliwości utylizacj i, np. 
odpadów śc i e kowych , i reku ltywacj i terenów zdegradowanych. Dodatkową zaletą 
wierzby jest możli wość wykorzystania produktów z tej rośliny na cele przemysłowe. 
Podobnie jak w przypadku innych wspomnianych roślin , tak i w przypadku wierzby 
istotnym aspektem przemaw iającym za rozwojem jej upraw jest wykorzystanie gleb 
gorszych klas oraz nieu żytków i odłogów rolnych. Ponadto, uprawy te mogą być umiej 
scaw iane w terenach trudno dostępnych (tereny zalewowe, okresowo podmokłe , doliny 
rzek itp.) dla innego rodzaju upraw rolnych . Wśród licznych za let tej rośliny , oprócz 
moż li wości wykorzystania jej na cele energetyczne, wymienia się absorbowanie szko
dliwych substancji (hydrobiologiczne oczyszczalnie ścieków) , zatrzymywanie szkodli
wych emisji (tworzenie stref ochronnych)_, hamowanie erozj i (rekultywacja hałd 

i karp), zatrzymywa nie wody (osuszanie gruntów) czy działanit:: wiatrochronne. Nie 
bez znaczenia jest też nisk i koszt sadzonek, zbędność dodatkowego nawożenia plantacji 
i du że roczne przyrosty (do 3 m). Wartość energetyczna zrębków drewna wierzby 
wynosi ok. 19 GJ/t. 

FFEKTY EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA BIOMASY W ENERGETYCE 

Reali zowane w Polsce inwestycje s łu żące wykorzystan iu odnawialnych źróde ł 

energii ch a r::ikteryzują s i ę na ogół wysok imi jednostkowymi kosztami inwestycyjnymi, 
co wynika przede wszystkim z pionierskiego i demonstracyjnego charakteru wdraża

"- eh technologii . Ana liza ekonomiczna badająca okres zwrotu poniesionych nakladów 
poLwa\J podz i e li ć rozw i ązani a technologiczne w zakres ie biopaliw s ta łych na trzy 
grup 

Acta Sci. Pol. 



Ekonomic:::na i technic:::na ana /i:::a 111oż/iwośc i 111ykor:::ysta11ia biopa/i111 ... 99 

Grupę pierwszą s tanowią technologie o krótkim okresie zwrotu nak ladów (na ogól 
2- 3 lata), są to m.in. kotły na słomę i kotły na drewno i j ego odpady - obs lugiwane 
ręczni e, bez automatycznego zadawania paliwa. Ręczni e obs·lugiwany koc io! na slomę 

malej mocy (65 kW) ma okres zwrotu nakładów ok. 3 lat, podobnie jak ręcznie obs lugi
wany kocioł małej mocy na drewno (80 kW). Wartości te stan owią o dużej popul arn ośc i 

tych urządze l1 - zwłaszcza kotlów opalanych drewnem, których jest w Po lsce kilkana
ście tysięcy. Tego typu urządze 1i wykorzystuj ącyc h j ako paliwo s l omę zain stalowano 
w kraju ponad kilkadziesiąt. 

Grupa druga to technologie o nieco dłuższym okres ie zwrotu (przec i ętni e 4-7.5 roku). 
Są to głównie instalacje oparte na wykorzystaniu biogazu pochodzącego z odpow iedn io 
przygotowanych wysypisk (średni okres zwrotu nakładów 4,7 roku), biogazownie 
komunalne w oczyszczalniach ścieków (średni okres zwrotu nak ladów 6,7 roku). 

Trzecia grupa to technologie, dla których okres zwrotu inwestycj i wynosi przec i ę t

nie od kilku do kilkunastu lat i wymagają one dofinansowania (do 70% wartości inwe
stycj i) przez dotacje. Są to głównie duże, zautomatyzowanie kotlownie na s l omę 

( I MW mocy), których okres zwrotu wynosi 8 lat, oraz du że cieplownie spalające zrQb
ki drzewne, które zwracaj ą s i ę po średnim okresie ok . 9,7 roku. Do tej grupy za li czyć 

można także wytwórnię brykietów z malwy pensylwaiiskiej , s lu żących j ako pali wo 
w tradycyjnych kotłach opalanych drewnem lub węglem. Zwrot kapitalu n as tępuj e tu po 
ok. 7, I roku , jest jednak tylko jedna instalacja tego typu w Polsce. 

W większości reali zowanych inwestycj i osiąga s i ę ekonomiczn ą konkurencyjna ć 
źródeł odnawialnych w stosunku do konwencjonalnych n ośników energii . Dotyczy to 
zwłaszcza kotłów na slomę i drewno wraz z jego odpadami. 

Polskie rolnictwo produkuje rocznie ok. 25 mln ton słomy, glówn ie zbożowej i rze
pakowej , oraz siana. Słoma ta jest częściowo wykorzystywana jako śc i ó l ka i pasza 
w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Od 1990 roku nadwyżka produkowanej slomy 
stale zw i ększa się i występuj e ona głównie w Polsce pó łn ocn ej i zachodniej , g łów ni e na 
terenach by-łych pgr. Znaczna część nadwyżek słomy jest wypa lana na polach ze wzglQ
du na ograniczone możliwośc i wykorzystania jej na ściółki i pasze dla zw i e rząt. 

Lasy stanowią 28,8% powierzchni kraju (około 8,9 mln ha) i za kladany jest dalszy 
wzrost l es i s tości do 32% w 2020 r. W 1997 r. w Lasach Pa1istwowych pozyskano 
2 1,6 mln m3 drewna, w tym ok. 1,5 mln m.J drewna opa lowego, natom iast dalsze 2- 2,5 
mln m.J drewna i odpadów drzewnych pozostaje w lasach ze wzg l ęd u na ograniczony 
poziom popytu. 

W przemyś l e drzewnym powstają znaczne il ości odpadów drzewnych. Szacuje siQ, 
że na każde I OO m3 drewna pozyskanego do przerobu przemys ł owego pozostaje po 
przeróbce ok. 60% odpadów, w tym I O m3 ko1y, 15 m.1 drobnicy ga lQz iowcj, 20 m3 

odpadów kawałkowych , 19 111
3 trocin i zrębków. Przy za l ożeniu rocznej produk cj i na 

poziomie 15,5 mln 111
3 drewna, z czego 60% będz i e odpadem, możn a os zacować poten

cjalną w ie l kość biomasy kwa I i fi kuj ącą s i ę jako odnawialny surowiec energetyczny na 
poziomie 9,4 mln m3

. 

W ekonomice odnaw ialnych źród e ł energii powszechnie używa n a j est metoda ana
li zy kosztów i korzyści. Polega ona na nadaniu korzyśc i om i kosztom wa rt ś c i pieni Qi..
nych, porównan iu korzyśc i z kosztami we wszystkich anali zowanych projek tach oraz 
dokonaniu takiego wyboru, który odznacza s i ę n ajwyższą wa rtośc i ą korzyśc i netto 
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spośród wszystkich anali zowanych wariantów. Stosowanie tej metody napotyka jednak 
na wiele ograni cze ń , takich j ak wycena korzyści i kosztów dóbr nierynkowych (straty 
środow i ska naturalnego z tytułu stosowania niekonwencjonalnych paliw). Dlatego naj
lep iej pos lug i wać s i ę metodą anali zy kosztów i e fektywności . W analizie ekonomicznej 
wykorzys tania paliw na cele grzewcze najlepszym miernikiem efektów finansowych 
jes t koszt produkcji jednostki energii cieplnej, najczęściej wyrażany w zl/GJ . 

Tabe la 2. Przyb li żony potencja! energetyczny w masie s ł omy . siana i drewna w Pol sce 
Tab le 2. Approx imatc cnergctie potentia! of straw, hay and wood in Poland 

Il ośc i możliwe 
Rodzaj pali wa 

Całkowite i l ośc i 

(mln ton) 
Współczynnik wykorzys tania 
(%) cło wykorzys tania (mln ton) 

Sloma zbóż 21,5 SO 8,9 

Storna rzepakowa 2,4 70 1,4 

Siano I 8, I IO 1,5 

Drewno 6,2 60 3,8 

Calkow it y potencjal energe tyczny oclp a cłów w ro lni ctwie i l eśni ctwie I 5,6 

i. ródlo. Sourcc EC BREC. 

Ta bela 3. Koszty in westycyjne i produkcyjne ogrzewania m ieszkań w gospodarstwie rolnym 
Tabl e 3. ln vcstment and prod ucti ve costs of heating of fl ats on fa rm 

Typ S łoma Węgie ł Olej opałowy Gaz ziemny 

Koszt in westycji (z ł ) 10 106 I 680 83 16 4 2 15 

i\ mortyzacja (zl) 404 I 12 332 169 

Koszt kap italu (zl) 2 02 1 336 I 663 843 

Koszt eksploatacj i (z ł ) I 720 3 960 4 380 5 140 

Koszty ca lkow itc ogrzewania (z l) 4 145 4 408 6 376 6 152 

l(oS7l I G.I (zł /li .I ) 20.73 25,04 58,2 1 35,76 

i. ródlo. Sourcc: htt p: //www.cko.wroc.p l/c i epkj/eo/c i ep lownic_na_b i omase.s htm ł 

Slorn a może stanow i ć poważne źródło energii , jednak główną przeszkodę stosowa
nia tego pa li wa na ma sową ska l ę w gospodarstwach rolnych i w budynkach komunal
nyc h na terenach wiejskich s tanow i ą wysokie koszty inwestycyjne, prawie dwukrotnie 
wyi.sLc nii. w przypadku kollow ni na gaz i praw ie pi ęc iokrotnie wyższe ni ż w przypad
ku kot lowni węg lowej . Aby myś l eć o masowym wykorzystaniu biomasy, należy we 
w ł a śc iwy sposób przygo tować fo rmy ws pierania inwestycji , zwlaszcza dla rolników, 
których zdo lność kredytowa jest na ogól s łaba . Potencjalnymi użytkownikami cieplowni 
opa lanych s l omą poza gospodarstwami rolnymi mogą być także osiedla wiejski e, szko
ly, urzędy gmin , ośrodk i zdrow ia itp. 

Podobne wyni ki uzyskano w przypadku rachunku symulacyjnego kosztów eksplo
atacyj nych ogrzewania s l omą oraz innymi pa li wami porównywalnych domów miesz
kalnych typu jednorodzin nego. W tym wypadku obliczenia jednoznacznie przemaw i aj ą 

1,~1 ,,._ ko rLystaniem slomy jako odnaw ialnego i ekonomicznego źródla energii . Pomimo 
wy~okich kosztów inwes tycyjnych. za energetycznym wykorzys taniem biopa li w stalych 
pr1.cmawia_j ą bardzo niskie roczne koszty ich pozyskan ia. W przypadku stosowania 
slom) wyn ios ly 8 18 z I/rok. drewna - 1660 z I/rok. a węg l a kamiennego - 2063 z I/rok. 
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Tabela 4. Zestaw ie nie kosztów kotłowni dużej mocy na paliwa tradycyjne i s ł omę 

T able 4. Compos ition of costs o f large power boi le r room on traditiona l fuc ł s and straw 

Paramet1y 
Kot ły Kotł y Kotł y Kotł y 

węg lowe gazowe ok jo we na slomi; 

Moc c iep lna kotła w [kW] 600 600 600 600 

Sprawność energetyczna [%] 65 88 86 82 

Moc z uwzg l ędnieniem sprawnośc i [kW] 330 552 552 492 

Wartość opalowa paliwa 26 34,3 42 15 

Przewidywane zużyc ie ciepła [GJ! 5 400 5 400 5 400 5 .JOO 

Energia chemiczna paliwa [GJ] IO 800 5 870 5 870 6 750 

Koszt jednos tkowy pa li wa 280 zl/t 0.9zl/m' I 800 zl/t 80 zl/t 

Koszt eksploatacji [z ł] 11 6 3 10 136 900 160 710 36 ooo 
Koszt jednostki ciepła [zl/G .J] 14,2 25,54 42,86 6,67 

Koszt jednostki ciepł a z uwzgl ędnieni em spraw-
nośc i kotł a 21,84 29,02 50,42 8,33 

Koszt emisji zanieczyszcze1i [z ł] 4735 138 60 1 o 
Koszt jednostkowy c i epł a z emi sj ą [zl/G.J] 23,42 29,9 5 1, 1 6,67 

Źród ło. Source: http://www.eko.wroc.p l/cieplej/co/cicplownie_ na_biomas.:.shtml 

Tahe la 5. Anali za porów nawcza wykorzystan ia ró żnych źróde ł energ ii do zaopat rze ni a w c icpl o 
domków jednorodz innych 

T able 5. Comparative anałys i s of use different sources of energy to s uppłi es in warml y onc-fa mil y 
houses 

Rodzaj Wartość opalowa 
Paliwa i sprawność kotł a 

Węg ie l 30 ooo kJ/kg 
kamienny 87% 

Miał wrnlowy 
27 ooo kJ/kg 
87% 

Koks 
28 ooo kJ/kg 
80% 

Gaz z iemny 
34 332 kJ/m' 
92% 

Gaz pł ynny 
49 680 kJ/kg 
92% 

Olej opalowy 43 400 kJ/kg 

Olej silnikowy 4 1 ooo kJ /kg 
przepracowany 90% 

Drewno suche 
14 ooo k.1 /kg 
85% 

S łoma pszenna 
14 500 kJ/kg 
82% 

Energia 
100% 

clckuyczna 

Sieć cieplna 100% 

Roczne zużyc i e 

paliwa 

4 140 kg 

4 600 kg 

4 823 kg 

3 42 1 m' 

4 728 I 

3 153 I 

3 279 I 

22 nr' 

9 087 kg 

30016kWh 

108 GJ 
0, 17M W 

Cena jednos tkowa 

0,45 zł/kg + 200 z ł dowóz 

0,27 z ł/kg + 200 z ł dowóz 

0,48 z ł /k g + 200 zł dowóz 

1,024 zl/m' + 15,86 zl/111-c 

1.65 z ł / I z d os tawą + 598 z ł /rok 

1,27 zł/I z dos t awą 

0.60 zł/ I 

73,2 z ł /1111 

0,09 z ł/kg 

0,3663 zl/kWh dzic1i 
O, 1550 zl/kWh noc + 6,68 zl/111-c 

567 1,45 zl/MW 

Źród ł o, Source: Serc111 d J., 2000, AR Lublin , maszynopis. 
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Wart ość 

zużytego paliwa 

2 063 z ł /rok 

I 44 2 zł/rok 

2 515 11/rok 

3 694 zl/rok 

8 399 zl/rok 

4 004 zl/rok 

I 967 zl/rok 

I (,I O z I/rok 

8 18 z ł /rok 

6 847 zl/rok 

2 .J96 zł /rok 
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PODSUMOWANIE 

Lokalna produkcja i wykorzystan ie biopaliw odnawialnych unieza leżnia od impo11u 
pali w kopa ln ych, zw i ększa konkurencyjność i bezpi eczeń stwo energetyczne. Przemy
ś l a n a d z i a l a ln ość, uwzg l ęd ni ająca loka lne uwarunkowania uprawy, ewentualnego 
prze tworzeni a i wykorzystania odnawialnych źródeł energii przynosi pozytywne efekty 
wielu stronom, pozwala na zintegrowany rozwój lokalnych społecznośc i i zwiększenie 
ich ni eza l eżn ośc i , umożliwi a dywersy fikację źródeł paliw i alokację środków przezna
czonych na ich zakup. Ponadto, systemy energetyczne oparte na wykorzystaniu rolni
czych surowców odnawialnych urucha miają wiele lokalnych inicjatyw gospodarczych 
i gen erują stale miejsca pracy. Problemy w rozwoju obszarów wiejskich w Polsce 
powinny stać s i ę przyczynkiem do określenia możliwośc i i następnie stymulowania 
do ·t<;: pnymi środkami i instrumentami wprowadzenia powszechnego stosowania surow
ców odnaw ialnych jako lokalnych źródeł energii i dla powstawania nowych, także 
rozproszonych miejsc pracy na terenach wiejskich. Niezaprzeczalną korzyścią uprawy 
ro lniczych surowców odnawialnych jest możliwość wykorzystania odłogów. Zastoso
wanie biomasy zmni ejsza koszty produkcji ciepła i wpływa dodatnio na poziom życia 
ludnośc i loka lnej , poprawia opłacalność produkcji rolniczej i znacznie zmniejsza zagro
żeni e poża rowe. J ednocześni e otwi erają s i ę nowe możliwośc i wprowadzenia do uprawy 
roś lin energetycznych, poprawiających wydajność 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 soli d bi ofu els as a sourcc of energy. o 
tha t th ere is a strong necd of its devcloprn ent. Thcre arc many socia l, cconom ic, ag ricul

tu ra l and ecologica l facto rs that affect development of so li d bi ofucls in dust1y. Us ing 

biofu els is a g reat chance fo r some loca! communiti es and agribusincss . T he biofucls' 
development can crea te new employment poss ibili ties and somc add iti onal in corncs fro m 

planting energeti sti c pl ants. Us ing biofuels can a lso reduce costs of somc in vcstment s in 

Poland. A straw as a bi ofuel source can guarantee the bcs t efficicncy and the lowcst 
technologica l requirements. 

Key words: rencwable raw 111ateri als, bio111ass, straw, wood, agribus incs . 
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KONCEPCJA DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOROZWOJU 
NA PRZYKŁADZIE OBSZARU CHRONIONEGO W GMINIE 
IMIELNO W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM 

Łukasz Popławski 

Streszczenie. W pracy przedstaw iono koncepcje dzialaó na rzecz ekorozwoju na obszarze 
mikroreg ionu - teren chroniony w gminie Imielno - po loż.o nego w Nad ni dziai\ skim Parku 
Krajobrazowym w województwie świ ętokrzyskim . Obszar tego Pa rku ma bardzo d uże. 
wykorzystywane w niewielk im stopniu wartośc i przyrod nicze. Wartośc i te są podda ne 
ochronie prawnej, która warunkuj e dz i a l a lność gospodarczą na obszarach chronionych. 
Dz i a l alność ta powinna być jak najhardziej sprzyj aj ąca dl a chronionej przyrody. w celu 
zachowania jej dla przyszlych poko l e ń . Do rea li zacji tego celu kon icczm1 jest koncepcja 
strategii na rzecz ekorozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju obszaru chronionego 
godzi bowiem wielofunkcyjny rozwój terenów wiejski ch i och ronę przyrody. Istotnym 
elementem dz i a l ań na rzecz ekorozwoju jest poparcie s polecznośc i lokalnej. hcz której 
poparcia trudn o byloby j ą wprowadz i ć . Zaprezentowana koncepcja opicr;1 si\: na danych 
statystycznych oraz badani ach wlasnych, wykonanych w tereni e w latach 1998- 2002. 
Nadrzędnym cdem tej koncepcji jest rozwój zrównoważony obsza ru chronionego przy 
zachowaniu zasad ochrony przyrody. 

Słowa kluczowe: ekorozwój, obsza1y chronione, park krajobrazowy. 

WSTĘP 

W Polsce na mocy ustawy z 199 1 r. o ochro nie przyrody są różn e form y ochro ny 
przyrody, 111 .in . ochrona gatunkowa, indyw idualna i obszarowa, do której 111. in . n a l eżą 

parki krajobrazowe i obszary chronionego krnjobrazu. 
Park.i krajobrazowe wraz parkami narodowymi , rezerwatami przyrody i obszaram i 

chro nionego krajobrazu tworzą system obszarów chronionych, j ako układ wzajemnie 
u zupełni aj ących s i ę form ochrony przyrody, a stopi eń rygoru prawnego za l eży od ko
ni eczności ochrony. W Polsce parki krajobrazowe obej m ują 7,94% ogó lnej pow ierzchni 
kraju (3 1, I% pow ierzchni kraju podlega różnym formom ochrony przyrody) [GUS 
1999]. Obszary chronione ze względ u na swoją specy fi k ę pod legaj ą specjalnym przepi
som prawnym, które decydują w za leżn ośc i od stopni a ochrony o dopuszcza lnej 
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d z i a l a lności czlowieka. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu mogą być 
naturalnymi enklawami ekorozwoju przy zachowaniu podstawowych zasad ochrony 
przyrody wedlug obowiązujących tam przepisów prawnych. Ekorozwój należy rozu
mieć w myś l najczęśc i ej spotykanej definicji jako „prowadzenie wszelkiej działalności 
gospodarczej w harmonii z przyrodą, tak aby nie spowodować w niej nieodwracalnych 
zmian , lub jako gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie, pożądane społecznie 

i uzasadnione ekonomicznie" [Hopfer 1992]. Zgodnie z ustaleniami AGENDY 21, 
każda gmina powinna opracować lokalny program ekorozwoju [Koreleski i in. 1998], 
na podstawie którego będz i e wprowadzać zasady zrównoważonego rozwoju. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji działań na rzecz 
z równoważonego rozwoju obszaru chronionego w Nadnidzial'lskim Parku Krajobrazo
wym w gminie Imielno. 

MATERIAŁ I METODY 

W latach 1998- 2002 wykonano badania terenowe, polegające 111.in. na rozpoznaniu 
wa lorów przyrodniczo-krajobrazowych Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 
obej mującego wraz ze strefą ochronną powierzchnię 49 175 ha. Ponadto, wykonano 
badania ankietowe wśród mieszkaiiców gminy Imielno posiadających grunty rolne na 
tereni e Nadnidz i ańskiego Parku Krajobrazowego oraz zebrano dane statystyczne doty
czące tego obszaru. Szczegółowymi badaniami terenowymi objęto najbardziej warto
śc iową pod względem przyrodniczym część doliny rzeki Nidy - Deltę Śródlądową Nidy 
[Zając I<. , Zając T. 1999]. Obszar ten polożony jest w północnej części parku, między 
miej scowoś ciami: Stawy - Sobowice - Skowronno - Umianowice, a administracyjnie 
n a l eży do gminy Imielno w powiec ie Jędrzejów , w województwie świętokrzyskim. 
Gmina obejmuje powierzchnię I O 060 ha, z której 631 ha (6,3% ogólnej powierzchni 
gminy) n a l eży do Nadnidzia1iskiego Parku Krajobrazowego, a 3223 ha (32%) zajmuje 
obszar cłu·o niony . Gmina Imielno i położony w niej obszar chroniony to teren typowo 
ro lniczy, przy rodnicze warunki produkcji rolniczej gminy na tle kraju można uznać za 
ś rednio korzystne, a w ska li powiatu i województwa świętokrzyskiego są one nieznacz
nie poni żej ś redni ej [Śli zowski i in . 1999]. Na obszarze chronionym w gminie jest 
30 podmiotów gospodarczych (wszystkie na prawach osób fizycznych) , z tym że 

w sek torze publicznym 12. W poszczególnych zakresach działalności gospodarczej 
przedstawia s i ę to n astępująco: budownictwo - 6 podmiotów, handel i naprawy - 6, 
tran port, sk ladowan ie. ł ączn ość - 5, pozosta ła działalność uslugowa - 2. Na terenie 
pa rku dziala firm::i transportowo-budowlana Adam Żur, a w Motkowicach zakład ś lu
sar: ki i gorzelni a oraz baza uslugowa dla rolników (uslugi spawalnicze). Na terenie 
gminy zn ajdują s i ę 2 pun kty s przedaży nawozów mineralnych, z tego l zlokalizowany 
w parku . Na tereni e gminy nie ma punktu skupu plodów rolnych ani punktu napraw 
spm;:w ro lni czego. Na te renie gminy nie ma też żadn ej restauracj i, jest tylko kilka 
ba rów gastronomicznych. Na terenie parku j est l sklep wi e lobran żowy Gminnej Spół
dzie ln i .. amopomoc Chlop ka" w .J ędrzejow i e. 

taicri::il ami u zupe lni ającymi badania terenowe byly dane statystyczne i opracowa
nia utyska ne z Urn;:du Gminy w Imielni e, które dotyczy ły potencjalu gospodarczego 
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oraz warnn.ków demograficznych. Szczególnie mieJSCowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników 
użytkujących obszar chroniony były podstawą do określenia preferowanych przez 
rolników i mieszkai'iców kierunków rozwoju tych terenów. Liczba ankiet sk ierowanych 
bezpośrednio do mieszkai'iców wynosiła 150, z których 117 poddano anali zie. W grupi e 
ankietowanych osób przewagę stanowili mężczyźn i 66%. Wykształce ni e podstawowe 
miało 42% badanych , zawodowe - 34%, ś rednie - 21 %, a wyższe - 3% respondentów. 
Przeprowadzone badania ankietowe dotyczyły: preferowanych ki erunków rozwoju 
terenu badań , świadomości ekologicznej , możliwości prowadzenia dz i ała ln ośc i rolni
czej i turystycznej , problemów życia codziennego utrudniających rozwój gospodarczy, 
niektórych aspektów demograficznych , efektywności produkcji rolnic zej oraz wyposa
żenia gospodarstw w środki produkcji rolniczej . Badania te zostały specjalnie przygo
towane pod kątem możliwości rozwoju terenów chronionych i uczestniczy! w nich 
przedstawiciel każdego gospodarstwa. 

WYNIKI BADAŃ 

Obszary chronione, mimo wielu ograniczeń wynikających z ochrony przyrody, daj ą 
szansę rozwoju dla mieszkańców wsi pod warunkiem odpowiedniej strategii rozwoju 
i poziomu infrastruktmy. Inwentaiyzacja stanu gospodai·ki obszaru chronionego w gmi
nie Imielno pozwoliła na ocenę dotychczasowych kierunków rozwoju gospodarczego 
i społecznego terenów położonych w Nadnidzia1'iskim Parku Krajobrazowym. Podsta
wowym i strategicznym celem działania władz samorządowych i spo łecznośc i loka lnej 
jest poprawa j akości życia mieszkai'lców, ochrona środowiska naturalnego i rozbudowa 
potencjalu gospodarczego. 

W odpowiedzi na pytanie o kierunki rozwoju gospodarczego gminy ro lnictwo j ako 
najistotniejszy kierunek uznawało 95 ,8% ankietowan ych w calej gminie, z tym że na 
I miej scu z wymienionych 7 kierunków staw i ało go 85 ,6%, natomiast 84,6% ankieto
wanych mieszkai1ców Nadn idziai1skiego Parku Krajobrazowego wskazywalo rolnictwo 
za naj istotniej szy kierunek. W dal szej kol ej nośc i na pyta ni e o kierunki rozwoju gospo
darczego obszaru chronionego respondenci opowiadali s i ę za: us lugam i - 53 ,8%, prze
mysłem i drobną wytwórczością - 47%, rzemiosłem - 41 ,9%, turystyką - 4 1,9%. 

W zakres ie rozbudowy potencjału gospodarczego respondenci uzna I i za najważ

niejsze: zorgani zowany zbyt produktów i plodów rolnych (76%), zaspokoj eni e potrzeb 
mieszkańców w zakres ie usług, a zwłaszcza zw i ązanych z rolnictwem (27%), rozwój 
drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego ( 19%), prom o wan ie zmian k ierunk ów pro
dukcji rolnej ( 15%). 

Za warunki umożliwi aj ące rozwój rolnictwa w obsza rze chro ni onym ankietowani 
uznali: zbyt produktów - 60,7%, kontraktację - 33 ,3%, ceny gwarantowane - 45,3%, 
ceny wyższe o 15% - 2,6%, ceny wyższe o 30% - 9,4%, ceny wyższe o 50% - 38,5%. 
30% respondentów za mierza stosować w produkcj i ro lniczej metody ek olog iczne. 

„ Ludzie - Środowisko - Potencj ał " to wyznaczone przez mi sj ę gminy haslo przy
św i eca lo przy opracowaniu operacyjnych strateg ii rozwoju gm iny, która j est istotn ym 
elementem w opracowywaniu kierunków rozwojO\:vych obszarów chroni onych. Spój -
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n ość celów rozwojowych między kierunkami rozwoju calej gminy i obszaru Nadni
dzia1iskiego Parku Krajobrazowego jest istotna ze względu na możliwość wspólnych 
dziala1i do rea li zacj i podstawowego ce lu , jakim jest wzrost gospodarczy przy respekto
wa niu pods tawowych zasad ekorozwoju i zasad ochrony przyrody na podstawie planu 
ochrony parku. 

Nacze lnym celem „S trategii dla Gminy Imielno" jest osiągnięcie wysokiego stan
dard u życ i a mieszka11ców gminy przez szybsze dostosowanie się do warunków gospo
darki rynkowej, a w perspektywie do integracji z Unią Europejską. Rozwój obszarów 
chronionych w gminie nie tylko nie jes t sprzeczny z ww. proponowanym celem, ale jest 
in tegra ln ą jego częśc i ą . Obszar chroniony powinien rozwijać się jedynie w sposób 
bardziej uwzg l ędniający uni katowe wartości przyrodnicze. Rea li zacja tego celu będzie 
m oż l iwa w sytuacj i restruktu1yzacji rolnictwa i dostosowania go do warunków glebowo
-wodnych terenu, a w szczególności poprawy gospodarki wodnej. Istotnym elementem 
wp ływającym na rozwój obszaru chronionego będzie dostosowanie produkcji rolniczej 
do wymagai1 rynku i możliwoś ci produkcyjnych obszaru chronionego. Równocześnie 
ro lni ctwo na obszarze parku krajobrazowego i otuliny powinno opierać się na ekolo
gicznych metodach produkcji. 

Po ł ożenie geograficzne obiektu, czystość środowiska naturalnego, wal01y klima
tyczne i glebowe umożliwi ają dalsze rozwijanie produkcji rolniczej opartej na rolnic
twie ekologicznym i integrowanym. Wzrastający popyt na zdrową żywność w kraju 
i za gra ni cą stwarza nowe rynki zbytu. Produkcja oparta na metodach ekologicznych 
twa rza nadz i ej ę na poprawę opł aca lnośc i gospodarowania, co potwierdzają badania 

K lanka (}00 I], przeprowadzone na obszarze Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 
w powiec ie pi 1i czowskim , graniczącym z gminą Imielno. 

Wyższa jakość i standard życia osób mieszkających na obszarze Nadnidzia!lskiego 
Parku Krajobrazowego w gminie Imielno mogą również zostać osiągni ęte dzi ęki 

nowym mi ejscom pracy powsta ł ym w wyniku wielofunkcyjnego rozwoju gminy, a w 
zczegó ln ośc i turystyki wiejsk iej . Położenie w Nadnidzia!lskim Parku Krajobrazowym 

jest sza nsą na rozwój ofe rty turystycznej obejmującej specja ł i styczne formy tu1ystyki na 
ter nach wiejskich, w tym pobyty w gospodarstwach rolnych (agrotu1ystyka) , zwiedza
nie pa rku krajobrazowego i przysz łego (w planach) rezerwatu przyrody (ekoturystyka). 
Ze wzg lc,xlów edukacyjnych i z uwagi na czyste środow i sko naturalne istnieje duża 
szansa stworzenia na terenie obiektu bazy edukacyjnej dla tzw . zielonych szkó ł. Taki 
rozwój. obok ro lniczej. fun kcj i turystycznej stworzy alternatywne źródł a zarobkowania 
dla mieszkaiiców, poprawiając ich sy tuacj ę m a terialn ą. 

Istotn ym elementem przy wprowadzaniu zasad ekorozwoju jest stosunek s połecz 

n ośc i lokaln ej. bez któ rej akceptacji wsze lkie d z i a ł a ni a będą trudne do reali zacj i. W tym 
ce lu micszkai'lców obszaru chronionego zapytano o ich stosunek w ty m zakresie. Na 
p_ Ianie. „czy ekorozwój spowoduje pozytywne zmiany'', ankietowani odpowiedzieli 
1.dccydowanie twi erdząco (80,4% odpow iedzi ,.tak ''), natomiast na pytanie, „czy ekoro
Z\\'Ój prz. ni c~ i c korzys1ne zmiany dla ich rodz iny", uzyskano 42,7% odpowiedzi pozy
l~ 11 nych. Ił a gminy - 56A0 o. dla regionu - 43 ,6%. Ponadto, ankietowani uważaj ą, że 

cl-.oro7 11·ó j spowoduje zmiany w dochodach ro lni ków ( 48, 7%), mi gracj i m ! odz i eży 

(30.8°0) oraz kulturze na ws i (-1 I0 o). 
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Poprawa stanu życia mieszka1iców i rozwój społeczno-gospodarczy za l eżą od wielu 
czynników, w tym również od sposobów reali zacji poszczególnych celów, które sk ła

dają się na cel podstawowy. 
Realizacja celu zapewnienia bezpieczer1stwa socjalnego mieszka1'1com może 

zostać osiągnięta dzięki: 

opracowaniu programu slużącego powstawaniu nowych miej sc pracy, 
dążeniu do stworzenia warunków trwałego rozwoj u gospodarczego w gm inie, 
opartego również na promowaniu i rozwijaniu turystyk i wiejskiej , 
łagodzeniu skutków bezroboc ia przy współdziałaniu gminy i jej j ednostek z ad mi
nistracją wojewódzką oraz pracodawcami, 
tworzeniu w gminie corocznych programów prac inte1wencyjnych i robót publicz
nych we wspóldziałaniu z rejonowym urzędem pracy i lokalnymi pracodawcami 
oraz tworzeniu długofalowych programów promujących przedsiębiorczość (wspie
ranie małych i średnich firm), ze szczególnym uwzg l ęd ni eniu specyfiki obszaru 
chronionego, 
utworzeniu w gminie stanowiska ds. promocji przedsiębiorczośc i i turystyki , 
a docelowo ośrodka przedsiębiorczości. 
Realizacja celu ochrona zdrowia i opieka społeczna może zostać os i ągnięta przez: 
analizę potrzeb w zakresie systemu opieki zdrowoll1ej i społecznej , 

podjęcie dzialaI'I w kierunku wprowadzenia instytucji lekarza rodzinnego, 
tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju prywatnej sieci usług medycznych, 
podjęcie działaI'I dla zapewnienia zwiększonego dostępu do leków gotowych i re
cepturowych, 
poprawę bazy lokalowej ośrodków zdrowia oraz podj ęcie starail o pozyskiwan ie 
sprzętu medycznego do świadczenia pełnych usług lecznictwa otwartego, 
wspieranie badail zdrowotności społecze1i stwa, a w szczegó ln ośc i profi lakt yki 
zdrowotnej w szkołach, 
prowadzenie działalności zapobiegającej patologiom s połecznym , zwł a s zcza alko
holizmowi, 
podjęcie systemowych działań w kierunku zapewn ienia opieki nad lud źmi starszy
mi z uwagi na systematycznie starzejące s ię społ ecze 1i s t wo. 

Realizacja celu kształtowanie świadomości i postaw micszkai'rców może n as tąpi ć 

przez: 
analizę potrzeb i możliwości rozwoju oświaty dostosowanego do obecnej sytuacji 
gospodarczej, 
konsultacje społeczne w zakresie projektów zw i ązanych ze ś rodow i s ki em , 

uczestn ictwo młodz i eży w sesjach rady gmin y, 
rozszerzenie form współpracy rady gminy z mieszkaiicami , 
zbudowanie systemu komunikacji spolecznej na poziom ie gminy i so ł ectw , 

działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, 
opracowanie programu organizacji sieci placówek kulturalnych, 
stosowanie działa1i zmierzających do aktywizacji młodz i eży, 

inspirowanie i aktywi zowanie młodz i eży w organi zowa niu wsze lkich form loka lnej 
kultmy i kultury fi zycznej , 
promowanie zdrowych form spędzani a woln ego czasu, organi zowanie rekreacj i 
letniej i zimowej na terenie parku. 
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Strategia dz i ał a ni a powinna o pi erać s i ę również na programie ochrony środow i ska 

wraz z li s tą przeds i ęwz i ęć priorytetowych w zakres ie gospodarki wodno-ściekowej , 

gospodarki odpadami oraz edukacji ekologicznej. 
Rea li zacj ę ce lu gospodarka wodno-ściekowa można os i ągnąć przez: 
podj ęc i e przez w ładze gminy dz i ał ań w celu pozyskania środków finansowych 
z funduszy ekologicznych, 
przygotowanie i rozpoczęc i e budowy sieci kanali zacji bytowo-gospodarczej oraz 
oczyszczalni śc i eków , 

podj ęc i e dz i ał ań w celu uregulowania stosunków własnościowych na obszarze 
wyznaczonym pod l o k a li zacj ę oczyszcza lni śc i eków zgodnie z opracowywanym 
programem kanali zacji dl a ca ł ej gminy, 
opracowanie wariantowej koncepcji kanali zacji ścieków bytowo-gospodarczych 
w naw i ązaniu cło pos iadanego programu i przyj ętej lokali zacji oczyszczalni ś cie

ków oraz zabezpieczenie środków pod tę in westycj ę, 
wspieranie budowy przyzagrodowych oczyszcza lni ścieków, 

po dj ęc i e dzialari na rzecz udz i ału mieszkańców i podmiotów gospodarczych 
w kanalizacji i oczyszczalni śc i eków, 

prowadzenie konsultacji społecznych w zakres ie podejmowanych decyzji dotyczą
cych ochrony środow i sk a. 

Rea li zacj ę ce lu gospodarka odpadami stałymi można os i ągnąć dz i ęki : 

ko mpleksowemu opracowaniu i wdrożeniu systemu gospodarki odpadami stałymi , 

zbudowa niu systemu selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnie

niem opakowari po ś ro dkach do produkcji rolnej , 
po dj ęc iu śc i s łej wspó łpracy z sąs i ednimi gminami w zakres ie wspólnego programu 
uty li zacj i odpadów s ta łych , 

edukacj i ekologicznej w zakres ie gospodarki odpadami . 
Rea li zacj ę celu edukacja ekologiczna można uzyskać przez: 
opracowanie progra mu edukacji ekologicznej i intensyfikacji tych działań na 
wszystkich poziomach kształceni a, 

zorganizowanie szko leri dla urzęd ni ków , radnych i nauczycieli dotyczących prak
tycznych fo rm w zakres ie edukacji ekologicznej i wdrażani a ekorozwoju, 
zorganizowanie warsztatów eko logicznych, zwł aszcza zw iązanych z odpadami 
stalymi , ich zbi órk ą, segregacj ą i sposobem uty lizacji , 
opracowani e i wdrażani e systemu kontroli wykonywania przepisów dotyczących 
ochrony środ owi ka i stosowania ś rodków chemicznych, 
organizowanie konkursów proeko logicznych dla dziec i i młodz ieży oraz mieszkari
ców gminy, 
inspi row:inie dzialar'1 organizacji, zw ł aszcza młod z i eżowych , dla k szta łtowani a 

w ła śc i wego stosunku czlowieka do przyrody i gospodarowania jej zasobami, 
a kty wi z:i cj ę radnych. w ł ad z gminy i etatowych pracowni ków urzędu gminnego do 
d z i a ł a r'1 promuj ącyc h ekolog icznie czyste środow i sko , 

zabezpieczeni e ' rod ków na d z i a ł a ln ość po za l ekcyjn ą o charakterze proekologicz
nym w zk o ł ac h . 

c lukacjy przy rod ni czą dla m łod z ieży uczącej s i ę z wykorzystaniem warto śc i przy
rodniczych zn ajduj ące ie,: na terenie gminy. 
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Strategia działania w zakresie trwałego rozwoju gospodarczego obejmuje ponadto 
działania z zakresu rozwoju rolnictwa, przeds i ębiorczośc i , uslug turystyczno
-rekreacyjnych, agrotmystyki. 

Realizację celu rozwój rolnictwa osiągnie się przez: 
podjęcie dzialań dla ułatwienia obrotu towarowego drobnym producentom rolnym, 
np. przez tworzenie grup producenckich, 
zorganizowanie szkoleń dla rolników w zakresie agroturystyki, 
organizowanie szko leń branżowych grup producenckich w zakresi e technologii 
produkcji zdrowej żywności , 

rozwijanie grupowych form rozwiązywania problemów producentów rolnych , 
podjęcie działań wspierających wspólne użytkowanie maszyn rolniczych w ce lu 
obniżenia kosztów produkcji , 
propagowanie i inspirowanie rolników do tworzenia i aktywnego uczestni ctwa 
w rolniczych organizacjach producenckich w celu tworzenia rynku rolnego oraz 
stowarzyszeniach i związkach zawodowych, 
propagowanie proekologicznych upraw, zachowujących dotyc hczasowy krajobraz 
przyrodniczy, 
zalesianie nieużytków gruntów klas V i Vl w celu zwiększenia lesistośc i gminy, 
podjęcie działań szkoleniowych w zakresie podnoszenia jakości produkcji rolniczej 
wśród rolników, 
propagowanie upraw specjalnych, np . ziół, które wcześniej były tam uprawiane 
(kozłek lekarski , arcydzięgiel), 
propagowanie produkcji miodu. 
Realizację celu rozwój przedsiębiorczości osiągnie się przez: 
opracowanie zasad i warunków wspierania nowych inicjatyw gospodarczych , 
przygotowanie terenów pod inwestycje i uregulowanie stosunków własnościowych , 

informowanie o istnieniu obszaru chronionego w gminie i możliwościach inwesto
wania na tym terenie w zakresie rozbudowy bazy i ofe1ty tu1ystycznej , przez bieżą
co uaktualniane strony internetowej gminy i obszaru chronionego, 
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z sąsiednimi obszarami w celu rozwią
zania wspólnych problemów gospodarczych, 
edukację w zakresie podejmowania przedsięwzięć gospodarczych, 
opracowanie programu działa11 na rzecz wprowadzania odnawialnych źródeł energii , 
preferowanie proekologicznych inwestorów, gotowych inwestować w in frastrukt11-
rę turystyczno-rekreacyjną. 

Realizację celu rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i agroturystyki osią-

gnie s ię przez: 
opracowanie programu rozwoju agrotu1ystyki , 
promowanie gminy jako terenu czystego ekologicznie, o specyficznych wa lorach 
turystycznych oraz producenta zdrowej żywności , 

tworzenie bazy rekreacyj no-wypoczynkowej przez uporządkowanie i zagospoda
rowanie brzegów rzeki Nidy, tak by mogły one sta nowić atrakcyjne mi ejsce wypo
czynku, 
opracowanie folderu , przewodników i informatorów dl a tu1ystów, 
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stworzenie przez gminę infrastruktury technicznej umożliwiającej wykorzystanie 
walorów przyrodniczo-kulturalnych, np. ścieżek rowerowych, dydaktycznych, 
podj ęci e działań dla pozyskania inwestora programu „zielone szkoły" . 

Równocześni e wł adze gminy mogą podjąć działania na szczeblu lokalnym wspo-
magaj ące działania na rzecz ekorozwoju np. przez: 

opracowanie dokumentów wyjaśniających politykę zachęt podatkowych i admini
stracyjnych dla inwestorów, 
wydzielenie w strukturach organizacyjnych samorządu lokalnego stanowiska cis. 
rozwoju i promocji turystyki, 
doskonalenie i rozwój infrastruktury technicznej i społecznej , 

ujęcie w studium zagospodarowania przestrzennego ważnych dla gminy kierunków 
rozwoju (agrotwystyka, rekreacja, inwestycje proekologiczne w gminie), 
zapewnienie zainteresowanym stałego dostępu do informacji o zasobach przyrodni
czych obszarn, 
podj ęcie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów z zewnątrz dla zagospodaro
wania budynków (np. domy opieki społecznej). 

WNIOSKI 

Obszary chronione, mimo wielu ograniczeń wynikających z ochrony przyrody, dają 
szan sę rozwoju dla mieszkańców wsi ze względu na możliwy rozwój tu1ystyki oraz 
produkcję i zbyt zdrowej żywności , ale wymagają również działań wspierających na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania takie w pierwszej kolejności powinny pole
gać na wsparciu fin ansowym w zakres ie rozwoju infrastruktury, ochrony środowiska 
i przemian w rolnictwi e. Równocześ nie , ze względu na ograniczenia prawne w działal
n ośc i gospodarczej i rolniczej, podmioty gospodarcze powinny mieć znaczne subwencje 
z tytułu ograniczania produkcji konwencjonalnej na rzecz sprzyjającej środowisku , 

w celu wyrównywania szans na 1ynku. 
W planowaniu ekorozwoju terenów najbardziej wartościowych, przede wszystkim 

pod wzg l ędem wa lorów przyrodniczo-krajobrazowych i zainteresowa11 mieszkańców , 

w Nadnidzia11 skim Parku Krajobrazowym powinno uwzględniać się rozwój: 
funk cji rolniczej opartej na gospodarce indywidualnej produkującej „zdrową żyw
n ość' ' , 

terenów prefe rowanych do zagospodarowania na cele turystyczno-rekreacyjne, 
estetyki zabudowy przez okreś l e ni e generalnych vvymogów architektoniczno
-budowlanych dla nowo projektowanych obiektów, 
infra truktury ochrony ś rodowi s ka, np. budowę kanalizacji lokalnych i oczyszczal
ni śc i ek ów oraz kładowi sk obornika w gospodarstwach indywidualnych, w celu 
ich od izo lowania od podłoża i wyeliminowania spłukiwania zanieczyszcze11 do cie
ków wodnych i gleby, co poprawi stan estetyczno-sanitarny i jakość środowiska . 

Ponadto, n a l eży podkre" lić bard zo dobrą współpracę pomiędzy Urzędem Gminy 
w Imielnie a Zarząde m Nadnidziar1ski ego Parku Krajobrazowego. Współpraca ta 
sprzyja ci zia ł a ni om na rzecz zrównoważon ego rozwoju na obszarze chronionym oraz 
w rozw i ązywaniu 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 initia ti ves support ing the 
sustainable development of the protected area in the Imielno Commune locatcd in the 
Nadn idziar\ski Landscape Park. the Św iętokrzysk i administrat ive region . The Nadni
d z i ań sk i Landscape Park boasts num erous natu ra! assets which are used only in a very 
limi ted way. As the environmental conditions of thi s area are pro tcc ted by law, the cco
nomi c activity should be as favourabl e to the environment as possible in order to prcscrvc 
it fo r posterity. A comprehensive and long-tenn strategy is indispcnsabl e to achievc thi s 
aim, therefore the sustainabl e devcl opment of thi s protected area should be support cd be
cause it combines th e multifunctional development of ru ra! areas with the protcct ion of 
th e environment. The proj ect cannot be impl emented without the support o f the local 
communi ty. The presented proj ect is based on the stati sti c da ta and th e author' s own fi e ld 
rescarch carried out from 1998 to 2002 and its prim ary aim to ful fi l is th e susta in ablc 
developm ent in the protectecl a rea which will respect the protection of the environment. 

Key words: suslainable <levelupment, prutected area, lanc!scape park , ru ra l arcas. 
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EKONOMICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ 
(NA PRZYKŁADZIE GMIN PISZ I KRUKLANKI 
W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM) 

Marzena Długokęcka 

Streszczenie. Przemiany gospodarcze i społeczne na wsi w ciągu ostatnich lat doprowa
dziły do wzrostu zainteresowania rozwojem turystyki wiejski ej. Rozwój u s ług agrotury
stycznych może być źródłem dochodów dla rolników oraz samorządów terytorialnych. 
Rozwój ten jest szan są dla obszarów wiej skich, zwłaszcza w ś wi e tl e naras taj ąc ego za inte
resowania tą fonną turystyki wśród mieszkai\ców mi ast. a także ze strony turystów zagra
nicznych. 

Słowa kluczowe: agroturystyka, obszary wiejski e, przeds i ę biorczość. 

WSTĘP 

Restrukturyzacja wsi i rolnictwa to ważny i trudny obszar polity ki spoleczno
-gospodarczej. Zaistniałe uwarunkowania ekonomiczne i zmi eni aj ąca s i ę funkcj a 
rolnictwa powoduj ą, iż ludność rolnicza poza dochodami z pracy w rolnictwie cora z 
częściej poszukuje dodatkowych, pozarolniczych źródel zarobkowani a. 

Zachodzące w ciągu ostatnich lat przemiany gospodarcze i s po ł eczn o-kulturowe 

powodują wzrost zainteresowania rozwojem usług z zakresu turysty ki wiejsk iej. Roz
wój ten jest często wymuszany potrzebą ekonomiczn ą, tj. sytu a cj ą doch odową rodzin 
wiejskich . Szansą dla obszarów wiejskich jest ros n ące za interesowanie turys t yką wiej
ską wśród mieszkańców miast oraz ze strony turystów zagranicznych. 

Ukazujące s i ę publikacj e ks i ążkowe, a ta k że materi aly z li cznych ko nferenc_ii 
poświ ęconych tej tematyce świ adczą o dużym za interesowaniu tymi zagad nieniami 
zarówno w ś rodowi sku ekonomistów, jak i socjologów. 



11 6 M. Długokęcka 

METODA BADAŃ 

Glównym celem badań omówionych w artykule było rozpoznanie i ocena znaczenia 
u s ług turystycznych w aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich, różniących się 

charakterem i stopniem rozwoju, a także czynników wewnętrznych i zewnętrznych 
hamujących rozwój tego typu usług. 

W ramach tak sformułowanego ogólnego celu badawczego wyodrębniono następu
j ące cele szczegółowe: określ en ie wpływu usług turystycznych, w tym agroturystycz
nych, na aktywizację obszarów wiejskich o różnym charakterze, w tym w szczególności 
rejonów bardziej rozwiniętych gospodarczo, na przykładzie gmin zlokalizowanych 
w zas i ęgu oddziaływani a większych ośrodków miejskich, oraz rejonów peryferyjnych, 
jakimi są gm iny wiejskie oddalone od miast, ale posiadające atrakcyjne turystycznie 
walory przyrodnicze; rozpoznanie rangi turystyki i agroturystyki w strukturze innych 
rodzajów drobnej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości kobiet; rozpoznanie 
ska li dochodów pochodzących z usług turystycznych (w tym agroturystycznych) na tle 
inn ych dochodów rodzin wiejskich, pozyskiwanych z pozarolniczych fo1m przedsię

biorczo 'ci ; dokonanie oceny organizacyjnej i finansowej pomocy paóstwa, roli samo
rządów lokalnych oraz znaczenia s łużb doradczych z ośrodków doradztwa rolniczego 
w promowaniu rozwoju u s ług tmystycznych. 

Ź ród łem materi a łów wykorzystanych w procesie badawczym są badania empirycz
ne, przeprowadzone w latach 1996- 1998 w ramach projektu badawczego KBN pt. 
„Aktywizacja zawodowa kobiet wiejskich poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości" 
poci kierunkiem prof. Janiny Sawickiej oraz projektu badawczego FAO pt. „Zarządzanie 
zasobam i wiejskich gospodarstw domowych" realizowanego w okresie 1998- 2000. 
W latach 2000- 200 l przeprowadzono dodatkowe badania o charakterze przestrzennym 
w ramach grantu promotorskiego KBN pt. „ Usługi turystyczne jako forma aktywizacji 
go~poda rczej obszarów wiejskich". 

Do badar1 empirycznych w latach 1996- 1998 zos ta ły wybrane (metodą ekspercką) 
gm iny rozmieszczone na terytorium całej Polski , w regionach kontrastujących pod 
wzg l ędem warun ków s połeczno-ekonomicznych . Do reali zacji celów badawczych 
wybrano 66 gmin. wśród których wyró7.niono dwa typy: gminy wiejskie z przewagą 
zatrudnienia w rolnictwie i gminy podmiejskie (miejsko-wiejskie) z przewagą zatrud
nienia w sektorze pozarolniczym (tab. I). Badane gminy znalazły się w następujących 
województwac h: wielkopolskim , warmi11sko-mazurskim, dolnośląskim, kujawsko
-pomor kim , ł ód zk im , lubelskim , mazowieckim, malopolskim, podlaskim, podkarpac
kim . opo lskim , ś l ąs kim , pomorskim. ś więtokrzys kim. 

a podstawie kwe tionariusza wywiadu w każdej z badanych gmin zebrano infor
macje ni ezbędn e do opracowania fotografii stanu gospodarki i charakterystyki gminy 
poci wzg l ~ cl e rn: położenia naturalnego, struktury gospodarczej , społecznej , przestrzen
nej i stopni n wykorzystnnin zasobów naturalnych, stanu rolnictwa i ga lęzi pozarolni
C/)'C h. infrastruktury (tec hnicznej , handlowo-usługowej i spo łecznej ), a także oceny 
d1 ial, ln ośc i instytucji wiejskich i snmorządowych oraz aktywności spo ł ecznej miesz
kar'1ców. Pon;:id to. annli zic zos t a ł y poddane specyficzne. lokalne uwarunkowania roz
\\Oju drobnej przeds i ęb i o rczo.c i . w ty m w formie świadczeni a uslug turystycznych. 
Ocenie p ddano tak że ro l ę s łu żb loraclczych w promowaniu rozwoju lokal nego . 
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Tabela I. Rozmieszczenie badanych 66 gmin w podziale na dwa typy 
Table I. Location of the 66 analysed communes 

Typy gmin 

A - mi ejsko-wiejskie 

B - wiejskie 

Gminy 

Goldap, Olecko, Susz, Lobżenica, Wyrzysk, Rawa Mazowiecka, Biala Rawska, 
Ciechanowiec, Brześć Kujawski, Piaseczno, Karczew, Wyszków, Zdów. Grodzisk 
Mazowiecki , Pi1iczów, Busko Zdrój, Rymanów, Żary . Suwalki , Radziejów, Luków. 
Plo1isk, Sieradz, Zambrów, Brójce, Pomiechówek, Gostynin, Medyka, Gorlice, 
Che Im 

Kostomloty, Bobrowo. Walim, K111klanki , Lipinki Lużyckie , Stare Pole. Kunice, 
Giby, Domaszowice, Sierakowice, Gr9bocicc. Krotoszyce, Ceranów, Belsk Duży, 

Oro1isko, Dobrzyca, Konstanty nów, Cielądz. Naruszewo, Biala, Zduny, Gowar
czów, Pi ątek , Oporów, Klembów, Czyżew Osada, Wierzbica, Wojciechów, Skier
bieszów, Lużna, Lapru1ów, Kopt7.ywnica , Jastków, Niemce, Gaszowice, Raniżów 

Żródlo: Badru1ia własne w ramach projektu badawczego KBN pt. „Aktywizac;ja zawodowa kobiet wiejskich 
poprzez rozwój drobnej przedsiębiorczości'" w łatach 1996-1998. 

Zgromadzony materiał empiryczny umożliwił dokonanie oceny stanu i tendencji 
zmian w potencjale gospodarczo-społecznym badanych gmin w celu rozpoznania 
makroekonomicznych i lokalnych uwarunkowai'l, a głównie czynników sp rzyj aj ących 

rozwojowi lub opóźniających rozwój różnych form przedsiębiorczośc i , w t·ym us ług 

turystycznych. 
Przy wyborze zarówno gmin, jak i następnie dziesięciu małych firm na obszarze 

każdej z gmin korzystano z pomocy i doświadczenia pracowników ośrodków doradztwa 
rolniczego. 

Dokonując wyboru danej gminy do dalszych badań , przyj ęto za łożen i e , że jej poło
żenie geograficzne, a także społeczno-ekonomiczne warunki dla działających na jej 
obszarze drobnych przedsiębiorstw stanowią otoczenie zewnętrzn e, którego istotne, 
charakterystyczne cechy wpływają na rozwój danej firmy produkcyjnej lub u s ługowej . 

Wybór gmin był pierwszym etapem badai'l. W następn ej kolejności dokonano 
pomiaru liczebności małych i średnich przeds iębiorstw w tych gminach. Na tym etapie 
możliwe było również dokonanie charakterystyki form i struktury rodzajów działalności 
marych i średnich przedsiębiorstw, w tym także świadczących usług i turystyczne. 

W kolejnym etapie badań w każdej z wybranych gmin ankietowano przeciętnie po 
dzies ięć osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Utworzona komputerowa baza danych na temat d ziałalnośc i drobnych przed s i ę 

biorstw zawierała informacje zebrane z 720 firm , wśród których zn a l az ły s ię 52 firm y 
świadczące usługi turystyczne (przeważnie agroturystyczne). 

Wiele pytat1 w kwestionariuszu wywiadu mi ało charakter otwarty, zgromadzony 
w ten sposób bogaty materi ał empiryczny ma cenne wa ł01y poznawcze, zaw iera bowiem 
m.in. opinie o istotnych, loka lnych i globalnych problemach mających wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości w ś rodowisku wiejskim. Zgromadzony materi ał empiryczny pos łl1-

żył do oceny działalnośc i przed s i ębiorstw prowadzących usług i turystyczne, w tym 
agroturystyczne a także do porównań usług turystycznych z innymi form ami wiejskiej 
przedsiębiorczości , Badania dotyczyły między innymi : zw i ązków z gospodarstwem 
rolnym, motywów podejmowania działalnośc i gospodarczej, dochodów os i ąga nyc h 

z cłzia ta ln ości czy źróde ł jej fi nansowania. 
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Przy rea lizacji kolejnego celu, j akim było określ enie roli samorządów lokalnych 
i słu żb doradczych w promowaniu wiej skiej przeds i ębiorczości , w tym we wspieraniu 
rozwoj u usług turystycznych, wykorzystano informacje zebrane w ramach badań empi
rycznych dotyczących dz i a ł ani a s łużb doradczych na obszarach wiej skich . Badania te 
zosta ł y przeprowadzone w 1999 r. , w ramach projektu badawczego FAO pt. „Zarządza

nie zasobami wiejski ch gospodarstw domowych" (Rura] Hauseholds Resources Mana
gement ), gdzie na podstawie kwestionariusza wywiadu uzyskano infom1acje na temat 
sytuacji i potrzeb doradztwa rolniczego na tereni e kraju . Kwestionariusze zostały 

wype łnion e przez osoby pracujące w ODR-ach na rzecz wiej skiego gospodarstwa 
domowego. Ogółem zebrano 31 4 kwestionariuszy ankiet nadesłanych z 32 ODR-ów 
z terenu ca ł ej Polski. 

Reasumując , wykorzystano materiał empiryczny obejmujący charakterystykę 

66 gmin i d z i a ł a lność 720 przeds i ębiorstw zlokali zowanych na ich obszarze, w tym 
dz i a ła ln ość 52 firm turystycznych w ł a tach 1996- 1998, opinie 314 doradców z ośrod
ków doradztwa ro lniczego zebrane w 1999 r. oraz badania monograficzne przeprowa
dzo ne w 2000 r. w dwóch gminach (Kruklanki i Pisz) położonych w województwie 
warmiń s ko-mazurskim . 

MIEJSCE I ROLA AGROTURYSTYKI W WIELOFUNKCYJNYM 
ROZWOJU wsr 

Dokonane zmiany ustrojowe w Pol sce oraz przej ś cie do gospodarki wolnorynkowej 
w sposób zasadni czy wpłynę ły na obraz Polski w świecie, powstały warunki dla roz
woju tej b ran ży gospodarki narodowej , j aką j est turystyka. Zostały stworzone nowe 
możli wo ·c i dl a jej rozwoju, przede wszystkim na zasadach komercyjnych, co zadecydo
wa ł o o istotnym postęp i e w rozwoju in frastru ktu1y dla różnych form us.fug turystycznych. 

Uslug i turys tyczne, two rzeni e wa runków dla ich rozwoju, stały s i ę i s totną częśc ią 

stra teg ii rozwojowych w uj ęc iu reg ionalnym, lokalnym i gminnym [Siekierski 1999]. 
W w iciu gminach i reg ionach tu1y styka j est postrzegana jako główny motor i impuls 
wie lo fun kcy jnego rozwoju wsi i przemian moderni zacyjnych . Poj awi ają s i ę coraz to 
nowsze fo rmy turys tyki i rekreacj i. U1y nkowienie gospodarki , rozwój infras truktuzy 
i analiza d ośw i ad cze 11 innych krajów doprowadz iły do upowszechnieni a s i ę agrotuzy -
tyki. Wspierani e rozwoj u agroturystyki przez kreowanie przeds i ębiorczości na ws i jest 

j ed n ą z fo rm wie lofunkcyj nego rozwoj u. umoż liw i aj ącą wykorzystanie przede wszyst
ki 111 wo lnych zasobów w gospodar twach ro lniczych oraz uzyskanie przez ich właści

cie li dodatkowyc h dochodów. Dz i ęk i ro zwojowi tuzy sty ki wiej ski ej , w tym agrotu1y 
styh. i. 111 oż l iwe j est przede wszystk im [Wiatrak 1996]: 

wynajmowanie miej sc noclegowych i rozbudowa bazy noclegowej ; 
rozszerzenie rynków zbytu na produkty ro lne; 

rozwija n ie ma lego (częs to domowego) przetwórstwa spożywczego gastronom i i 
or:iz s1 rzeda ż ty ch wyrobów; 
ro L \ ój różnego rodzaj u us lug związanych z tu1ystyką; 

wyt warw n ie wyrobów pamiątk a rs kic h: 
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wzrost atrakcyjności obszarów wiejskich, wyrażający się we wzroście cen gruntów, 
a przez to wartości terenów rolnych i wiejskich. 
Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, zakłada bardzo szeroki pakiet oferty 

wypoczynku na wsi , daje możliwość zatrudnienia dla różnych grup zawodowych. 
Przede wszystkim miejsce pracy i źródło dochodów zyskuje rodzina rolnicza organizu
jąca dwa podstawowe składniki oferty agrotu1ystycznej - zakwaterowanie i wyżywie
nie. Niezbędnym składnikiem tu1ystyki jest także organizowanie czasu wo lnego tu1ysty . 
Zaliczyć tu możemy wszelkie rodzaje rekreacji na wolnym powietrzu, rozw ijani e za in
teresowań , naukę, zwiedzanie, korzystanie z atrakcji kulinarnych itp . Napływ tu1ystów 
na tereny wiejskie stymuluje powstawanie na wsi ofe11 organizowania czasu wolnego -
od prowadzenia \V)'Cieczek pieszych, rowerowych, konnych, przez organizowanie kuli
gów, ognisk, pokazów, po nauczanie przyrządzania regionalnych potraw, tradycyjnych 
sposobów przetwórstwa itp. [Kmita 1994]. 

Turystyka wpływa korzystnie na rozwój infrastruktury na wsi , tj. handel, budow
nictwo, transport, rzemiosło itp. Media infrastruktmy służą nie ty lko tu1ystom, ale 
wszystkim mieszkańcom i wpływają korzystnie na poprawę warunków i jakości życ i a 

na wsi. W ten sposób wykorzystywane są dodatkowe zasoby materialne i umiejętności 
członków wiejskiej społeczności. Tworzone są nowe miejsca pracy i źródł a dodatko
wych dochodów. Turystyka przyczynia się więc do polepszenia sytuacj i dochodowej 
ludności wiejskiej, a zwiększenie dochodu sprzyja rozwijaniu dalszych inicjatyw 
gospodarczych na wsi na zasadzie tzw. efektu mnożnikowego. 

FUNKCJE BADANYCH GMIN 

Funkcje gospodarcze regionu warmińsko-mazurskiego wiążą się z występującymi 
tu zasobami czynników wytwórczych oraz walorami środowiska przyrodniczego. Cało

kształt funkcji gospodarczych występujących na tym obszarze możn a rozpatrywać jako: 
funkcje zewnętrzne (egzogeniczne), pełnione na rzecz gospodarki regionu i j ego 
otoczenia; 
funkcje wewnętrzne (endogeniczne), pełnione na rzecz mieszkańców administra
cyjnych jednostek regionu (powiatów, gmin, miast i osiedli). 
Ogólna liczba gmin w województwie wynosi 116. W granicach adminis tracyj nych 

województwa znajdują się 22 gminy, w których tereny turystyczne zaj mują ponad 50% 
ogólnej ich powierzchni . Gminy turystyczne skoncentrowane są główni e w południowej 
części województwa na terenie powiatów Olsztyn, Nidzica, Szczytno i Pisz oraz 
w części zachodniej (powiat Iława) i części północno-wschodni ej (powiat G i życko). 

Dla rozwoju przestrzennego każdej z gmin zasadnicze znaczen ie ma sposób, w jaki 
rea lizowane są na jej obszarze podstawowe funkcj e gospodarcze. W przypadku gminy 
Pisz głównym i kierunkami gospodark i są rolnictwo, l eś ni ctwo i turystyk a. W gminie 
Pisz bardzo dobrze rozwija się obok innych funkcji (ro lniczej i l eś nej) funkcja tury
styczna oraz rekreacyjna. Walory turystyczne gm iny związane są z jej zasobam i przy
rodniczymi. Turystyka i agroturystyka pełni funkcj ę równorzędną w stosun ku do 
rozwoju przeds iębiorczośc i i przemysłu drzewnego. 
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Druga z badanych gmin (Kruklanki) jest gminą rolniczą o większym niż przeciętny 
potencjale przyrodniczym. Obszar gminy Kruklanki charakteryzuje się dużymi walora
mi przyrodniczymi niezbędnym i do rozwoju funkcji rekreacyjnej. Kompleks leśny 

(ponad 53% powierzchni ogólnej) i znaczna liczba jezior stwarzają sprzyjające warunki 
dla rozwoju turystyki jako elementu gospodarki , z której gmina może czerpać korzyści 
nie mniejsze niż z przemysłu czy rolnictwa. 

SZANSE I BARIERY WYKORZYSTANIA USŁUG TURYSTYCZNYCH 
JAKO AKCELERATORA ROZWOJU LOKALNEGO 

Rozwój gospodarki turystycznej i związanego z nią zagospodarowania przestrzeni 
uwzg l ęd ni ającej ochronę środowiska ma szczególne znaczenie dla gmin atrakcyjnych 
turystycznie ze względów krajobrazowych. Gminy charakteryzujące się niskim stop
niem rozwoju , a zarazem o atrakcyjnych walorach przyrodniczych mają równie dużą 
sza nsę ożywienia gospodarczego przez rozwój rynku usług turystycznych. 

Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszka1'1ców gminy Pisz pozwoliły na 
wyszczególnienie działań , którymi nal eży się zająć w pierwszej ko lejności, aby spowo
dować ożywienie gospodarcze w tej gminie (tab. 2) [Profil 2000, Długokęcka 2001]. Na 
pierwszym miejscu wymieniono inwestowanie w infrastrukturę techniczną na terenach 
rekreacyjnych i tu1ystycznych (62, 14%), w następnej kolejności pozyskiwanie inwesto
rów z zewnątrz (41 ,78%) oraz efektywną promocję gminy ( 4 I ,42%). 

Tabela 2. Czynniki wp lywaj ące na ożyw i e ni e gospodarcze gminy 
Table 2. Fac tors having influence on economic revival of the communes 

Wyszczególnienie Liczba Procent 

lnwcslowanic w inl"ra s1rukturę 1c cl111i czną na terenach rekreacyjnych i turystycznych 174 62,14 

Poqskiwm1ic inwestorów z zcwnąlrz 117 41 ,78 

Pos1awic11ic na ochr011Q ś rodowis ka i edukację e k o l og i czną 91 32,50 

Sys1cm zachę 1 dl a rozwoju malej i ś redni ej przed s i ębi orczośc i 97 34,64 

Efektywna promocja gminy 11 6 41 ,42 

Pr-1.cpro lilowanic szkolniclwa i ul worzcnic syslemu stypendialnego 97 34,64 

Inne 10 3,57 

Ż ródlo : Opracowanie wl asnc. 

Ważnym czynnik iem decydującym o warunkach życ i a i pracy ludności wiejskiej 
je t zaopatrzenie wsi w wodę . Jest to jednocześnie podstawowy element infrastruktury, 
warunkujący wszelki postęp i ożyw i enie gospodarcze obszarów wiejskich. Szczególnie 
je t to ważn e dla in westorów (zw łaszcza zagranicznych), dla któ1yeh jednym z podsta
wowych kryte ri ów wyboru loka li zacji przedsięwzięcia jest wyposażenie w sieć wodo
c i ągową oraz zorgani zowany system odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na ważność 
tego czynnika zwrócili również uwagę ankietowani mieszkańcy miasta i gminy Pisz. 

Znaczenie tu1ystyki dla rozwoju miasta i gminy Pisz polega przede wszystkim na 
tym, że w sytuacj i mocno ograniczonego popytu miejscowego turystyka w przyszłośc i 

może tworzyć popyt na lokalne usł ug i i produkty ze strony ludności napływowej . Tury
t_ ka je t więc w pewnym sensie branżą eksportową, dającą szanse na znaczne posze-
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rzen ie rynków zbytu nawet małym przeds i ęb iorcom. J ednocześ ni e j est to branża silnie 
wpływająca na -lad przestrzenny i mocno od niego za leżn a. 

Przeprowadzona analiza SWOT dla społeczno-ekonomicznych warunków rozwoju 
gminy zwraca uwagę na zewn ętrzne okazje, szanse, które mogą być wykorzystane 
;v wyniku rozwoju turystyk i. Głównym atutem jest posiadanie programów pomoco
wych i możliwość pozyskiwania środków zewnętrznyc h na projekty, programy w tury
styce oraz ciągle wzrastająca moda na ekologię, przebywanie w czystym środow i sku 

naturalnym i turystyka aktywna. Zagrożenia zewnętrzne to wzrost przes tępczośc i , 

zwłaszcza na obszarach o wzmożonym ruchu turystycznym, i brak skutecznych pro
gramów skierowanych do środowisk popegeerowskich w celu skutecznego zwalczania 
występujących tam patologii społecznych. 

Wnioski z analizy SWOT są następujące: w celu wykorzystania poten cja łu tury
stycznego potrzebna jest lepsza promocja walorów turystycznych mias ta i gminy. 
W działalności promocyjnej trzeba wykorzystać wydawnictwa, środki masowego prze
kazu, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych targach turyst·ycznych. Ponadto, 
należy rozwijać infrastrukturę towarzyszącą turystyce, między innymi przez tworzenie 
szlaków pieszych i rowerowych, systemu infonnacji tmystycznej, organizowanie imprez 
nie tylko o zasięgu gminnym. Należy zwiększać działania na rzecz podnoszenia standardu 
i stniejących ośrodków turystycznych oraz rejestracj i ich dz i ał a lnośc i na tereni e gminy, 
przez wykorzystanie dostępnych instrumentów prawnych i politycznych szczególnie 
wspierać rozwój agro- i ekotwystyki, między innymi przez promocj ę idei gospodarstw 
gościnnych , współpracę z izbami rolniczymi i gospodarstwami agroturystycznymi. 

W wielofunkcyjnym rozwoju gmin wiejskich dynamiczną rol ę odgrywać będą 

dobrze przygotowani, sprawni przeds iębiorcy. Ludzie młodz i , wyksztalceni , kompe
tentni , ekspansywn i, w tym także kobiety, mają szanse s tać s i ę liderami przed s i ębior

czości wiejskiej i wlaśnie ci przeds i ębiorcy powinni w pierwszym rzędz i e otrzymać 

pomoc instytucji doradczych i edukacyjnych w postaci nowoczesnej wiedzy z zakresu 
funkcjonowani a rynku oraz wskazówek praktycznych, jak organizować i prowadz i ć 

działalność gospodarczą, w tym także działalność agroturystyczną. 

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ ORAZ DOCHODY FIRM AGROTURYSTYCZNYCH 

Wśród wielu cech sprzyjających podejmowaniu działa ln ości gospodarczej w sferze 
ro lnictwa i jego otoczenia, a także w działach pozarolniczych są takie cechy osobowe 
przedsiębiorców, jak kwalifikacje , wiek oraz przejmowane wzorce i autorytety. W do
tychczasowych badaniach stwierdzono, że młode pokol eni e mieszkai1ców wsi j est coraz 
lep iej wykształcone oraz ma wyższe kompetencje do prowadze nia gospodarstw ro lnych 
i rozwijania pozarolniczej działalności na wsi [Kubica, Lewczuk 1986). 

Rozpoczynając dział a ln ość agrotwystyczną, przeds i ęb iorcy korzys t aj ą przede 
wszystk im z własnych oszczędności i pożyczek od rodzin y, rzadko natomiast z kredytu 
bankowego. Powodem jest wysok ie oprocentowanie kredytów i zw i ązane z tym obc i ą

żenie spłatą odsetek (rys. I). Kredyty i pożyczki bankowe by ły ważnym źród łem finan
sowania zewn ętrznego dla 25% firm agroturystycznych [Sawicka 1998. Długok ęck a 
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200 I] . Jak wykazują doświadczen ia innych krajów, wśród instytucji mających znaczący 
wpływ na wspomaganie rozwoju przeds iębiorczości ważną rolę odgrywają banki. Oży
wienie przeds i ębiorczości także w Polsce za l eżeć będzie coraz bardziej od umiejętnego 
oddziaływania banku na lokalne podmioty gospodarcze (w tym prowadzące usługi agrotu
rystyczne) w miarę stabilizacj i sytuacj i gospodarczej (monetarnej i finansowej) w kraju. 
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Rys. I. Źród ł a środków pieniężnych na rozpoczęcie dz i a ła lno ści gospodarczej 

Fig. I. Sources of capital to start business activiti es 

Żródlo : Badania wlasnc w ramach projektu badawczego KBN pt. ,.Aktywizacja zawodowa kobiet 
wiejskich poprzez rozwój drobnej przeds i ębiorczości" w latach 1996-1998 

Dochody z agroturystyki , na tle innych działalności gospodarczych w formie ma
łych przedsiębiorstw , ksztaltowały s i ę przeciętnie na niższym poziomie [Długokęcka 
200 I]. Potwierdza to hipotezę , i ż us ług i turystyczne, w tym agroturystyczne, na obec
nym etapie nie za liczają s i ę do wysokodochodowych, pozarolniczych działalności i nie 
nal eża łoby też rozbudzać nadmiern ych oczekiwań czy nadziei wśród l udn ości wiejskiej , 
i ż s tan ą s i ę takimi w najb li ższej przyszłoś ci bez podjęcia znaczącej akcji wspomagają

cej drobnych przed s i ę biorców. 

Prowadzona d z i a ł a ln ość agroturystyczna była naj częściej wskazywanym (81 % 
wskazai1) źród łem dochodów rodzin osób prowadzących działa l ność gospodarczą, jed
n ak że w strukturze dochodów sta now i ł a ona relatywnie niewie lki udział. Dla 54% 
ank ietowanych udz i a ł tego źród ł a dochodu stanowił poniżej 20% ogólnych dochodów 
ich rodzin , a tylko dla I 1,5% respondentów udz i a ł ten wynosił powyżej 60% dochodów 
ich rodzin . 

Drugim pod wzg lędem częstoś ci wskazai'i (67% ankietowanych) źródł em docho
dów by ł a s p rzedaż produktów rolnych. S tanow i ła ona dominujące źródło dochodów dla 
najl iczniejszej gru py rodzin. Dla 13,5% osób ankietowanych to źródło dochodów 
,;tanowi Io 4 1 0% dochodu ogółem ich rodzin , a dla 2 1 % - 6 1- 100%. 
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Znacznie rzadziej wskazywanym źródłem dochodu byly świadczenia socjalne (38% 
wskazań) oraz praca najemna poza rolnictwem (27% wskazail) [Dlugokęcka 200 I]. 

CHARAKTERYSTYKA ROLNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
AGROTURYSTYCZNĄ W GMINIE PISZ I KRUKLANKl 

Przedsiębiorcy zajmujący się prowadzeniem uslug tu1ystycznych, w tym agrotu1y
stycznych, w gminie Kruklanki to najczęściej osoby w przedziale wiekowym od 35 do 
54 lat. Z informacji dotyczących wykształcenia właścicieli gospodarstw agroturystycz
nych wynika, że 1/3 miała wykształcenie wyższe, 1/3 podstawowe i zasadnicze zawo
dowe, a 10% miało wykształcenie średnie. Dziewięciu na dziesięciu wlaśc icieli bada
nych gospodarstw stwierdziło, że do podjęcia działalności agroturystycznej sklonilo ich 
przede wszystkim naturalne polożenie gospodarstwa, co czwarty badany byl zdania, i ż 

do prowadzenia działalności zmusiła go trudna sytuacja finansowa, co pi ąty stwierdzi! , 
iż zadecydowały posiadane kwalifikacje i fachowa wiedza. 

Ponad 50% prowadzących działalność agrotwystyczną to osoby miocie, w prze
dziale wieku od 35 do 44 lat, 40% w przedziale 45- 54 lat. Struktura wyksztalcenia osób 
prowadzących usługi agrotu1ystyczne w gminie Pisz przedstawia s i ę dość korzystnie: 
6% badanych miało wykształcenie średnie ogólnokształcące , 20% - zasadnicze zawo
dowe, 20% - podstawowe. Poziom wykształcenia ankietowanych odbiega od poziomu 
wykształcenia w calym kraju , który nie przedstawia się zbyt korzystnie, gdyż 49,5% 
rolników ma wykształcenie podstawowe i poniżej podstawowego, 28,5% zasadnicze 
zawodowe, 20,2% średnie i policealne, a jedynie 2,8% wykształcenie wyżs ze . 

Badani właściciele gospodarstw w gminie Kruklanki prowadzili d z i ala lność agrotu-
1ystyczną dlużej niż pięć lat. Rozpoczynając działalność korzystano główn i e z wła snych 

oszczędności uzupeh1ianych bądź to pożyczką od rodziny, bądź z banku. 
Odwrotna sytuacja była w gminie Pisz. Większość ankietowanych zajmuje s i ę 

działalnością agrotu1ystyczną od niedawna. Tylko I 0% ankietowanych prowadzilo tę 

działalność ponad 5 lat, a 40% od 3 do 5 lat. 
Zdaniem osób ankietowanych, dodatkowymi motywami korzystania przez turystów 

z usług agroturystycznych są możliwość blisk iego kontaktu z przyrod ą, cisza i spokój , 
krajobraz wiejski , a także niskie koszty pobytu. Istotnym uzupelnieniem oferty agrotu-
1ystycznej jest możliwość korzystania z takich dodatkowych atrakcji w gospodarstwach, 
jak: nauka jazdy konnej , ogniska, kuligi , wypożyczalnie s przętu sportowego, tereny 
zabaw dla dzieci. O oplacalności prowadzenia usług agrotu1ystycznych św i adczy fak t, 
i ż większość właścicieli deklaruje w przyszłoś ci prowadzenie u sług w tym samym co 
obecnie zakresie. 

PODSUMOWANIE 

Przez rozwój twystyki wiejskiej gminy mają szan sę wykorzys tać rentę po łożeni a 

i atuty naturalne w postaci krajobrazu , bogactwa przyrody, tradycyjnyc h budowli i ku l
tury tradycyjnej wiejskiej s polecznośc i , a produkty turystyczne oferowane w gmini e, 
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poza wykorzystaniem elementów naturalnych środowis ka, to szansa na rozwój przed
s i ę b i orczośc i mieszkar'lców gminy. 

Z obserwacj i i bacia r'\ wynika, i ż gminy o fu nkcji rolniczo-rekreacyjnej zlokali zo
wane są naj częśc i ej w rejonach o uznanych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 
Warun ki natu ra lne spraw i aj ą, że pewna grupa użytkowników gospodarstw rolnych 
podejmuje dz i a ł a ln ość pozarolnic zą w formie świ adczeni a usług agroturystycznych na 
włas n y rac hunek. 
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KONCEPCJE WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR ROLNICZYCH 
W KRAJACH UE I W POLSCE JAKO INSTRUMENTU 
POPRAWY STRUKTURY AGRARNEJ I PRZYSPIESZENIA 
WYMIANY POKOLEŃ 

Bożena Tańska-Hus, Marcin Orlewski 

Streszczenie. W kontek ście przystąpi eni a Polski do UE musi nas t ąpi ć proces dostoso
wania rolnictwa i ustawodawstwa rolnego do zasad wspólnotowej poli tyki ro ln ej. Jedn ym 
z kryteriów przyj c,:c ia cło UE jest poprawa struktury obszarowej ro lni ctwa. stosowni e do 
kon kretyzuj ącej postanowieni a Traktatu Rzymski ego dyrektywy Rady nr 159 z 19 kwiet
nia 1972 r. w sprawie poprawy struktury obszarowej oraz ro zporząd ze ni a Rady nr 797 
z 12 marca 1985 r. w sprawie poprawy skuteczn ośc i struktu ry agra rnej. Wa7.nym instru
mentem polity ki rolnej w zakresie przemian agrarnych jest wdrożen i e od I stycznia 2002 r. 
u stawą z 26 kwietnia 200 I r. o rentach stru ktura lnych w ro lni ctwie systemu wcz..: śni cj 

szych emerytur strukturalnych. opartego na rozpo rządzen iu Rady nr 2079 z 30 cz..: rwca 
1992 r. ( zastąp i onym obecnie przez rozporząclz..:n i e Rady nr 1257/99) u s ta naw iaj ącym 

program pomocy fin ansowej dłil przechodzącyc h na wczcs ni ..:j szą emerytur.,: w rolnict wie. 

Słowa kluczowe: emerytura ro lni cza, renta struktural na, Wspólna Poli tyka Rolna, wczc
śnie_j sza emerytu ra. 

WSTĘP 

Jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej są przemiany poko le
niowe w rolnictwie. Cel ten został wprowadzony do tej po li tyki w ram ach tzw. reformy 
McSchcm y'ego w 1962 r. Przemianom tym sprzyjać ma rozporządzeni e Rndy nr 
1257/99, które zas tąp iło rozporządzenie nr 2079 z 30 czerwca 1992 r. Oba te ak ty maj ą 

na ce lu umożliwienie pań stwom członkow kim tworzenia program ów wcześni ej szyc h 

emerytur „strnktu ra lnych" współfinansowanych z budżetu Unii Europej skiej. h oć sam 
ud ział pań stw cz ł o nkowsk i ch w programie jest opa1ty na zasadzie dobrowo ln ośc i , to 
jednak gdy któreś z nich zdecyduje s i ę wprowadz i ć św iadczeni a ·strukturalne, zo bow i ą

zane będ z i e dos tosować wlasne ustawodawstwo do unormowań powo ła n ego rozpo rzą

dzenia w ce lu uzyskania środków fin ansowych z Funduszu Ori entacj i i Gwa rancj i 
Rolnictwa (FEOGA). 
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Do głównych celów unijnego programu emerytur strukturalnych w rolnictwie nale
ży zac hęcanie do wcześniejszego zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej przez 
rolników w wieku przedemerytalnym na rzecz młodych rolników lepiej wykwalifiko
wanych. Zadbano jednocześnie o zapewnienie odpowiednich dochodów starszym rolni
kom , którzy postanowili przystąpić do programu. Kładąc nacisk na rentowność działal
noś ci , umożliwiono przekazanie do zagospodarowania pozarolniczego gruntów, których 
rolnicze użytkowanie nie jest opłacalne. 

Ze wzg l ędu na to, i ż rozporządzenie Rady nr 1257/99 nie wprowadziło aż tak istot
nych modyfikacji , aby konieczne stało się dokonanie gruntownych przekształceń już 
i s tniejących krajowych programów emerytur strukturalnych, omówione zostaną tu 
regulacje zawarte w rozporządzeniu nr 2079/92, które stanowiły podstawę dla zorgani
zowania owych programów w obecnym kształcie. 

Część unormowań zawartych w rozporządzeniu nr 2079/92 wiązała państwa i nie 
mogla być przez nie zmieniona, w niektórych kwestiach pozostawiono zaś pewną swo
bodę wyboru. Do tych pierwszych należą przepisy uzależniające nabycie prawa do 
wcześn i ej szej emerytury od zaprzestania działalności rolniczej i odpowiedniego rozdy
sponowania gruntów na rzecz osób trzecich. Określono także, że rolnik, który chciał 
przekazać gospodarstwo rolne mus iał być w wieku przedemerytalnym, przy jednocze
snym ukoóczeniu 55 lat, a prowadzona przez niego działalność rolnicza stanowiła jego 
g łówne źródlo dochodu przez ostatnie 10 lat. Przejęcie gospodarstwa rolnego powinno 
n as tąp i ć na cele zw i ązane z produkcją rolną, a przejmujący miał mieć odpowiednie 
kwalifikacje rolnicze oraz był zobowiązany cło wykonywania działalności rolniczej 
Uako główne źródło dochodu) przez co najmniej 5 lat od przejęcia gruntów. Gdy prze
j ęc i e miało nastąp ić na cele nierolnicze, przy użytkowaniu gruntów trzeba było zacho
wać wymogi ochrony środowiska. 

Okreś l e nie minimalnej normy obszarowej nowo powstałego gospodarstwa leżało 
w gestii paiistw cz ł onkowskich , jednakże jego wielkość powinna umożliwiać poprawę 
kondycj i ekonomicznej. Pozostawiono swobodzie także wybór świadcze1i związanych 
z wcześ niej szym przej śc i em na emeryturę, określając jedynie ogólny ich katalog: 
• premia odejśc i a - jednorazowa wyplata z tytułu wcześniejszego przejścia na eme-

ryt u n;:; 
• roczna renta ni eza leżni e od obszaru przekazanych gruntów; 
• roczna renta od hektara przekazanych gruntów; 
• dodatek do emerytury wypłacan ej zgodnie z wewnętrznym systemem emerytalnym 

paii stw cz ł on kowskich. 

W ro zpo rząd zeniu okreś l on o maksymalny okres wyplaty świadczeó strukturalnych 
na I O lil t, lecz ni e d łu żej ni ż do os i ągni ęc i a przez św i adczeniobiorcę wieku 70 łat. 

Ka żdy z progrctmów opracowanych przez paiistwa członkowskie wymagał zatwier
dzcn ia przez Komi sj ę Europejską wed le procedury zawartej w art. 29 dyrektywy Rady 
88/-12/53. Wspólfinil nsowilnie z FEOGA zatwierdzonych programów wynosiło od 50,0% 
do 75.0° o. przy czym UE wspó łuczestni czy równi eż i w kosztach administracyjnych 
zw i ąza n yc h z obs łu gą sys temu. Obecn ie funkcjonuje IO systemów wcześni ejszyc h 
emerytur w rolni ctwie ustanow ionych przez pari stwa czł onkowsk i e , z tym że Hiszpania 
i Portugil łi :i rea li zują rów ni eż specjalne programy regionalne. 
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CEL I METODYKA BADA~ 

Celem opracowania jest zaprezentowanie rozwiązai1 prawnych w zakres ie wcze
śniejszych emerytur i rent strukturalnych w Polsce na tle systemów wcześniej szych 
emerytur strukturalnych w rolnictwie w wybranych krajach Unii Europejskie. 

Artykuł ten został opracowany na podstawie studiów literatury przedmiotu oraz 
analizy dokumentacji prawnej . 

Niemiecka „renta za zaniechanie produkcji" 

Ekonomiczny cel systemu ubezpiecze11 rolników w Niemczech rea li zowany j est 
poprzez regulacje zmierzające do poprawy struktury agrarnej oraz do przys pi eszonej 
wymiany pokoleń . 

Pierwszą instytucją stworzoną w tym celu jest renta za zaniechanie produkcji, 
zawarta w ustawie o popieraniu zaniechania rolniczej aktywności zawodowej . Może 

ona mieć zastosowanie do rolników, którzy osiągn ę li 55 lat (53 lata, gdy są niezdolni do 
pracy), opłacali składki do Rolniczej Kasy Starości albo Rolniczej Kasy Choryc h przez 
co najmniej 15 lat oraz zaniechali rolniczej aktywności zawodowej , a wartość ich go
spodarstwa rolnego w ciągu ostatnich 5 lat nie uległa zmniej szeniu powyżej 10,0% . 
Jednocześnie jednak małżonki rolników (uznane za rolniczki w rozumieniu przepisów 
ustawy z 27 VII 1957 r. o ubezpieczeniu na starość) nie otrzymają tego świadczeni a. 

Zaprzestanie działalności rolniczej może nastąpić przez wyzbycie s i ę włas ności go
spodarstwa rolnego, lecz istnieje możliwość pozostawienia własności przy j ednoczesnej 
dzierżawie lub długotrwałym odłogowaniu lub za lesieniu , o czym decyduje samorząd 
lokalny Rolniczej Kasy Starości. Umowa dzierżawy powinna być zawarta w form ie 
pisemnej na co najmniej 9 lat z dzierżawcą, który ma odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz prowadzi własne gospodarstwo rolne od minimum 5 lat. Dopuszczono 
wyłączenie przez dzierżawcę gruntów z produkcji rolnej , jeś li związane jest to z ochroną 
środowiska, ochroną krajobrazu albo poprawą infrastruktury własnego gospodarstwa. 

Ani dzierżawa, ani przeniesienie własności gospodarstwa nie może nastąpi ć na rzecz 
krewnych w linii prostej lub na następców zobowiązanych prawnie do udzielania pomocy 
przekazującemu . Zastrzeżenie to dotyczy także małżonka oraz j ego bli ski ej rod ziny. 

Mimo wymogu zaprzestania aktywności zawodowej w rolnictwie, dopuszczono 
możliwość prowadzenia niewielkiej produkcji na własne potrzeby. 

W związku ze zjednoczeniem Niemiec pojawił si ę problem rolników ze wschod
nich landów nowo połączonego państwa . Od 1 stycznia 1995 r. mogą oni wystąpić 

z wnioskiem o rentę za zaniechanie produkcji, z tym że w ramach 15-letniego okresu 
składkowego zostaną im zaliczone lata podleganiu (i opłacania składek) ubezpieczeniu 
społecznemu byłego NRD. 

Renta za zaniechanie produkcji składa s ię z trzech etapów: 
1) kwota podstawowa - wypłacana za odłogowani e i za poprawę struktury agrarnej , 

zależna od okresów składkowych (730- 1200 DM mies i ęczni e) , 

2) dodatek powierzchniowy - ty lko przy odłogowaniu gruntów . Za l eżn y on jest od 
jakości gleby oraz szacunkowych dochodów z d z i ał a ln ośc i ro lniczej w danym 
rejonie (150-600 DM za hektar mies i ęcznie) , 

Oeconomia 1- 2(/ - 2) 2002 



128 B. Tańska-J-/11s. M. Or/eivski 

3) zabezpieczenie socjalne - budżet pań stwa pokrywa składki na rolnicze ubezpie
cze nie chorobowe pobi erającego rentę za zaniechanie produkcji. 
Popieraniu przemian strukturalnych w rolnictwie s·łużyć ma także zasiłek wyrów

nawc::.y. Przys ługuj e on pracownikom najemnym oraz współpracującym z nimi człon
kom ich rodzin . Wniosek o to świadczenie mogą złożyć zainteresowani, jeś li podlegali 
obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w Rolniczej Kasie Starości oraz: 
• uko1iczy li 55 lat (ewentualnie 53 lata po przedstawieniu dowodu niesprawności 

zawodowej); 
• w ci ągu I O lat przed zlożeniem wniosku o świadczenie pracowali co najmniej 

90 mies i ęcy kalendarzowych w gospodarstwie rolnym ; 
• zrezygnowali z zatrudnienia w związku z tym, że ich pracodawca uczestniczył 

w programie: 
1) odłogowania lub przekazania ziemi, 
2) pi ęcioletni ego odlogowania lub ekstensyfikacji według specjalnego zadania 

gminy „poprawa struktu1y agrarnej i ochrony wybrzeża" , 

3) karczowania powierzchni winorośli , 

4) wyrębu i karczowaniajabloni, 
5) jednorocznego odlogowania, 
6) innych zabiegów dotyczących odłogowania lub ekstensyfikacji powierzchni 

rolnej. 
Wdowy i wdowcy po rolnym pracowniku najemnym (któ1y nabył prawo do zasiłku 

wyrównawczego) mają prawo do zasiłku wyrównawczego, gdy nie wstąpiły ponownie 
w związe k ma l żeń s ki i nie są rolnikami w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu nasta
rość albo po uko1iczeniu 45 lat są niezdolni do pracy w rolnictwie lub wychowują 
dziecko w wieku poniżej 16 lat. 

Wysokoś ć zas iłku wyrównawczego wynosi 65 ,0% ostatniego średniego zarobku 
brutto, lecz nie może przekroczyć kwoty 65,0% odpowiedniej granicy wymiaru składki 
w powszechnym zaopatrzeniu eme1y talnym. Jego wyplata ulega zawieszeniu w przy
padku os i ągani a dochodów przekraczaj ących okreś loną co roku stawkę. 

Wczcś nic_jszc emerytury we Francji 

Sy ·tern wcześ ni ej szyc h emerytur we Francji zos tał zapoczątkowany już w latach 
sześćdz i es i ątych ubi eg łego stulec ia w instytucji renty dożywotniej (lndemnite viagere 
de d1'rwrt - ! V D) i by ł jednym z glówn ych środków słu żących poprawie stmktuty 
obszarowej gospodarstw ro ln ych oraz wymianie pokole1i . W latach dzi ewi ęćdz i esi ątych 

zost:-i l on zmodyfi kowany. aby dosto ować go do wymogów zawartych w omówionym 
na w tQpie rozporząd zeniu EWG nr 2079/92, a kolejne zmiany wprowadzono w 1995 r. , 
b, za pewni ć lepsze wJrunki tTansferu ziemi do gospodarstw tworzonych przez młodych 
ro lników. 

Zgodnie z programem wcześ ni ej szych eme1y tur we Francji , świadczenia te przy
s łu gują ro lnikowi w wi eku 55- 60 lat (60 lat to wiek emerytalny rolników we Francji), 
dla którego d z i a ł a ln oś ć rolni cza stanowila główne źródło utrzymania przez ostanie 
15 1:-i t przed wys tąpi en i em z wnioskiem o wcześniej szą emeryturę do Wzajemnych 

bczpiecze1i Chorobowych w Rolnictwie (AMEXA). Regułąjest , iż transfer gospodar-
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stwa musi nastąpić w całości wraz z budynkami oraz inwentarzem w drodze umowy 
dzierżawy , darowizny czy użyczenia , a wyjątkowo , gdy przekazujący j est w trudnej 
sytuacji finan sowej , przez sprzedaż w ramach postępowania sądowego. Zatem podz i a ł 

gospodarstwa rolnego na kilka podmiotów lub zmniejszenie jego powierzchni ponad 
15,0% po dniu 14 kwietnia 1994 r. powoduje utratę prawa uczestnictwa w programie 
wcześniejszych emerytur rolniczych. 

W programie przewidziano minimalną normę obszarową dla przeka zywanych 
gruntów. Ich powierzchnia musi być większa od polowy SM! (minimaln y obszar 
gospodarstwa rolnego o wielokiernnkowej produkcji , który zapewnia gospodaJ"stwu 
domowemu użytkownika dochód minimalny). Wysokość SM! określana jest oddzielnie 
dla każdego z departamentów w zależności od jakości gleb oraz innych czynników. 
Uwalniane grunty przeznacza się dla młodych rolników na rozpoczęci e prowadzenia 
działalności rolniczej , a także w celu umożliwienia ponownego osiedlania s i ę rolników, 
którzy ukończyli 55 lat. Dodać należy , że we Francji istnieje specjalny system dotacji 
na rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej dla rolników w wieku do 40 lat , 
mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe - DJA. Grunty mogą przej ąć tak że 

osoby już prowadzące gospodarstwo rolne, jeżeli działa lność rolnicza stanowi ich 
główne źródło utrzymania, a oni sami nie uko11czyli 55 roku życia . Część uwalnianej 
ziemi przeznacza się także na SAFER (instytucja prawa publicznego, której zadaniem 
jest poprawa struktury obszarowej francuskiego rolnictwa przez zakup, a n astępnie 

odsprzedaż gruntów rolnych w celu upeh1orolnienia już i s tniej ących gospodarstw 
rolnych lub tworzenia nowych). 

Gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi co najmniej 40 hektarów, istnieje 
możliwość jego transferu na rzecz członków rodziny ubiegającego s i ę o wcześ ni ej szą 
emeryturę . 

Wcześniej sza emerytura we Francji s kłada s i ę z wypł acanych kwartalnie: częśc i 

s tałej (zwykłej) i zmienionej (podwyższonej). Pierwsza z ni ch wynosi 30 OOO FRF 
rocznie, podwyższona zaś jest jakby dodatkową premią za k ażdy hektar przekazanych 
gruntów (maksymalnie za 50 hektarów), a jej wysokość za leży od przeznaczani a grun
tów i waha s i ę mi ędzy 850 a 2000 FRF za hektar. Dodać n a l eży, i ż maksymalna wyso
kość wcześniej szej emerytury rolniczej wynosi obecnie 72 500 FRF, co możn a u zyskać 

przekazując swe gospodarstwo rolne młodemu rolnikowi up rawnionemu do DJ/\. Za 
przekazanie gospodarstwa członkowi rodziny maksymalna wysokość św i ad czeni a 

wynosi 62 OOO FRF. 

System wcześniejszych emerytur w Finlandii 

Początkowo w Finlandii wymianie pokol eń miały słu żyć insty tucje tzw . . 1ystem11 
zamy kania farm oraz rent z tytułu wy miany pokoleń. Po przys tąpi eniu tego kraju do 
Unii Europejskiej obie wskazane fom1y stopniowo zastępowan e są przez system wcze
ś niej szych emerytur zgodny z rozporząd zeniem EWG 2079/92. 

W nowym systemie rolnik uprawniony jest do wcześ ni ej szej emerytury, gdy: 
• na stale zaprzestaje produkcji rolniczej , w tym l eśnej , które s t a now ił y j ego zasadni 

cze źródło utrzymania w okres ie IO lat przed złożeniem wniosku o św i adczenie; 

• w momencie przekazania gospodarstwa jest w wieku od 55 do 64 lat; 
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• nie ma ustalonego prawa do innych świadczel'l emerytalno-rentowych. 
Świadczenie w postaci wcześniejszej emerytury może być przyznane także mał

żonkowi rolnika (również wdowie czy wdowcowi), który spełnia warunki do jej otrzy
mania, oraz wydzierżawiającemu gospodarstwo rolne. 

Do uznania prowadzenia działalności rolnej za zasadnicze źródło utrzymania 
konieczne jest, aby minimum 25,0% dochodu danej osoby pochodziło z gospodarstwa 
rolnego, a 50,0% w przypadku prowadzenia działalności i w gospodarstwie, i w lesie. 
Dodatkowo połowa czasu pracy rolnika musi być przeznaczona na ową działalność 
rolną i le ś ną. 

Przejmujący lub dzierżawca gospodarstwa powinien mieć odpowiednie kwalifika
cje zawodowe. Określono również jego wiek - nie powinien przekroczyć 45 roku życia. 
N as tę pca zobowiązany jest do prowadzenia nabytego lub dzierżawionego gospodarstwa 
jako działalności stanowiącej główne źródło utrzymania przez co najmniej 5 lat oraz do 
zamieszkiwania w tymże gospodarstwie lub w jego pobliżu do czasu rozpoczęcia 

wypłaty wcześniejszej emerytury poprzedniemu właścicielowi (wydzierżawiającemu). 
Obszar gospodarstwa powinien być systematycznie powiększany, nie mniej niż o 10,0% 
obszaru w okresie dwóch lat od nabycia gospodarstwa. Wspomnieć też trzeba, iż 

istnieje możliwość przekazania gruntów na cele nierolnicze. 
Wcześniejsza emerytura jest wypłacana w Finlandii do osiągnięcia wieku emerytal

nego - 65 lat. Składa się ona z kwoty podstawowej i części uzupełniającej. Podstawowa 
kwota kształtuje się na poziomie szacunkowych dochodów uzyskiwanych do tej pory 
z przekazanego gospodarstwa, ustalanych przez instytucję Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników (MELA). Część uzupełniająca jest tym mniejsza, im większa jest kwota pod
stawowa. Całość świadczenia odpowiada rencie inwalidzkiej (z tytułu niepełnospraw
ności) , j aką otrzymałby rolnik w chwili przekazania gospodarstwa. 

Koncepcja pal1stw Półwyspu Iberyjskiego dotycząca świadczeń strukturalnych 

Program wcześniejszych eme1ytur strukturalnych, zgodnych z rozporządzeniem 
EWG nr 2079/92, w Portugalii ma charakter regionalny; najwcześniej został wprowa
dzony w regionach najbardziej zacofanych w 1994 r. Świadczenia przewidziano 
za równo dla rolnika, jak i jego małżonka oraz dwóch robotników rolnych lub członków 
rodzin y rolnika. Rolnik ubiegający s i ę o objęcie programem musi legitymować się 

c h oćby 1 O-letnim okresem prowadzenia d z iałalności rolniczej jako zasadniczego źródła 
utrzymania, przypadającym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o świadczenie. 

Wymagany wi ek okreś l a no na 54 do 64 lat. Konieczną przesłanką uczestnictwa w pro
gramie wcześni ej szyc h emerytur jest również opłacanie składek na ubezpieczenie spo
ł e czn e rolników przez okres wymagany do nabycia prawa do krajowej eme1ytury rolni
czej po os i ągni ęciu wieku emeryta lnego, który wynosi 60 miesięcy . Dodać trzeba, iż 
równi eż ma ł żo n ek rolnik a nabywa prawa do wcześniejszej eme1ytury, jeśli należy do tej 
samej grupy wiekowej, co naj mniej połowę czasu poświęca·! na pracę w gospodarstwie 
ro lnym oraz op ł aca ł s kładkę na ubezp ieczenie społeczne rolników przez okres wyno
szący przynajmniej 60 mies i ęcy . W stosunku do robotników rolnych albo członków 
rndziny rolnika, którzy pracowali w gospodarstwie, wymagania potrzebne do uzyskania 
ś wiadcze i'1 z programu są identyczne jak dla rn;.iłżonka. 

A era Sc i. Pol. 



Koncepcje wcześniejszych eme1y t11r rolniczych„. 131 

Najmniejsza powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego wynosi j edną 

lub dwie jednostki uprawne według Krajowej Rezerwy Rolniczej i za leży od regionu. 
Istnieje również możliwość zatrzymania przez rolnika działki nie przekraczającej 

1 hektara, z przeznaczeniem na własn e potrzeby. J eże li rolnik zmniej szy ł pow i e rzchni ę 

gospodarstwa po dniu 30 czerwca 1992 r. lub pobiera rentę inwa lidzką, pozbawia go to 
prawa do uczestnictwa w programie wcześniejszych emerytur. 

Przejmujący gospodarstwo musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 
nie przekraczać 55 roku życia . Zobowiązany jest on do prowadzenia dz i a ł a lnośc i rolni
czej przez co najmniej 5 lat, z tym że istnieje możliwość przeznaczenia gruntów na ce le 
nierolnicze zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu EWG nr 2079/92. 

Wcześniejsza emerytura składa się z kwoty podstawowej, która wynosi 555 ,5 EU R 
mies ięcznie lub 694,3 EUR miesięcznie (gdy do świadczeń uprawnieni są rolnik i jego 
małżonek) i wyplacana jest przez 15 lat. Istnieje również premia za przekaza nie gospo
darstwa rolnego. Jej wysokość kształtuje się na poziomie 543,4 EU R na gospodarstwo 
i zwiększana jest o 301 ,9 EUR za każdy hektar przekazanych gruntów. Maksymalna 
kwota premii wynosi 2052 ,8 EUR. 

Dla robotników rolnych miesięczne świadczenie wynosi 251 ,2 EUR i wypł acane 

jest przez okres wynoszący 1 O lat. 
Na zakoóczenie zaznaczyć trzeba, że w okresie pobierania wcześniejszej emerytury 

rolniczej istnieje nadal obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczn e, aż do 
osiągnięcia wieku emerytalnego (70 lat). 

W Hiszpanii program wcześniejszych emerytur w rolnictwie w za łożeni ach swych 
zbliżony jest do systemu portugalskiego. Przewidziano jednakże wyższą granicę wieku 
dla rolnika chcącego przekazać swe gospodarstwo rolne - 60 lat. Wysoki jest również 
poziom minimalny dochodu gospodarstwa rolnego (4000 EU R), aże by możn a by ło 

uczestniczyć w programie. Dużo niższy jest również poziom proponowanych św i adcze 11 . 

Wcześniejsze emerytury a renty strukturalne w Polsce 

Od 1994 r. Polska jest stowarzyszona z Unią Europej s ką. Do chwili pe łn ego czlon
kostwa konieczne będzie przygotowanie naszego rolnictwa do nowych warunków funk
cjonowania opartych na zasadach Wspólnej Polity ki Rolnej. Jednym z g łównyc h zada11 
staje s i ę poprawienie struktury obszarowej polsk iego ro lnictwa. Ważnym in strumentem 
polityki rolnej w zakres ie przemian agrarnych jest wdrożenie od I stycznia 2002 r. 
us tawą z dnia 26 kwietnia 200 I r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (DzU z 200 I 
Nr 52, poz. 539), systemu wcześni ej szych emerytur strukturaln ych, opartego na unij 
nych przepisach ustanawiających program pomocy fin ansowej dl a przechodzącyc h na 
wcześni ejszą eme ryt urę w rolnictwie. 

Na mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu ·polecznym rolników (tek st 
jednoli ty DzU z 1998 Nr 7, poz. 25) emerytura ro lni cza może przys ł u g i wać ro lni kow i 
między innymi w wiek u o 5 lat ni ższym od emerytalnego, gdy pod l ega ł on co najmniej 
przez 120 kwa11alów (tj. 30 lat) ubezpieczeniu emerytalno-rentowem u oraz j eś li zaprze
stanie on prowadzenia dz i a ł a ln ośc i rolniczej (art. 19, ust. 2, pk t. I, 2 i 3 ustawy) . Uznaje 
s i ę , że rolnik za przes ta ł prowadzenia d z i a ł a ln ośc i rolniczej , j e ś li ani on, ani jego ma l żo 

nek nie j est właśc i c i e l em (współwł aśc i ci e l em ) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego 
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oraz nie prowadzi działu specja lnego produkcji rolnej , chyba że grunty wchodzące 
w s k ł ad jego gospodarstwa rolnego wydzi erżaw ił na podstawie pisemnej umowy 
zawartej co najmniej na I O lat i zgłoszonej do ewidencji gruntów i budynków, osobie 
nie będącej : a) małżonki em emeryta lub rencisty; b) jego zstępnym lub pasierbem; 
c) osobą pozos tającą z emerytem lub renci s tą we wspólnym gospodarstwie domowym; 
d) ma ł żonkiem osoby wymienionej w pkt. b) lub c). Warunek zaprzestania prowadzenia 
dz i a łalnośc i rolniczej spełniony jest również wtedy, gdy rolnik posiadane grunty zalesił 
lu b trwale wy łączył z produkcji rolniczej na podstawie przepisów ustawy z 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i l eśnych . 

C hcąc uzyskać prawo cło „wcześniejszej" emerytury, rolnik nie musi wyzbywać się 
ca ł ego gospodarstwa, może wyłączyć i pozostawić sobie grunty (włącznie z budynka
mi ), których ł ączn a powierzchnia nie powoduje opodatkowania podatkiem rolnym. 

Ustawa o ubezp ieczeniu s połecznym rolników przewiduje jednocześnie obniżenie 
wymaganego s tażu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego do 50 kwa11ałów 
w sytuacj i, gdy zaprzestanie prowadzenia działalnośc i rolniczej zostało spowodowane 
wyw ł aszczeni em gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ich zbyciem na 
ce l u zasadniaj ący wyw ł aszczeni e albo trwałym wyłączen iem z produkcji z przyczyn 
nieza leżnyc h od rolnika. 

Św i adczeni a przew idziane przepisami ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
s po ł ecznym rolników nie s ta now i ą w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej systemu 
wcześ ni ejszyc h emerytur, przy czym różnice występują w kilku płaszczyznac h [Alińska 
1999]: 
• ll'ed/11g k1yteri11111 organi::acyjno-prmvnego, program wcześniejszych emerytur 

przewidziany u s tawą o ubezpieczeniu s połecznym rolników jest jedynie uzupeh1ie
niem sys temu emerytalno-rentowego dla rolników i nie stanowi prawnie wyodręb

ni onego systemu wcześ ni ejszyc h emerytur, jest to raczej sposób na dochodzenie do 
pe łni praw emerytalno-rentowych. 

• ll'ed/11 a kryteri11111 ce/11 , omawiany program ma głównie za zadanie rozwiązywanie 
problemów ocja lnych (ewentualnie wymiany poko le11 ), ws i, a nie oddziaływani e 

na zmiany strukturalne w ro lnictwie, co stanowi podstawę systemu unijnego. Usta
wa o ubezpieczeniu społ ecznym rolników nie ustanawia żadnych warunków doty
czących sposobu rozdysponowania gruntów przez przekazuj ącego. Dla uzyskania 
prawa do wcześ ni ej szej emerytury istotny jest wyłącznie sam fakt zmiany w łasno

śc i czy pos iada ni a gruntóvv, ni e ma znaczenia natomiast to, czy osoby, które gospo
darstwo otrzyma ły mają zamiar i są w stanie to gospodarstwo rolne prowadzić. 
11 ·edf11 ,'.!, k1Treri11111 finansowego, ustawa o ubezpieczeniu społecznym ro lników nie 
ustanawia odrc;:bnego systemu fin ansowania wcześ ni ej szych eme1ytur. 
Pierwsze wzmi anki o koncepcji systemu wcześni ej szych emerytur strukturalnych 

w roln ictw ie poj awi ł y sic;: w przyjętej przez Radę Ministrów 2 1 kwietnia 1998 r. Śred-
11io11kreso ll'cj s11·aref!. ii ro::1rnj11 rolnicrwa i obs::aró1v wiejsk ich. Na tej podstawie mini
ster właśc i wy cło spraw ro lnictwa i rozwoju ws i opracowa ł 30 czerwca 1998 r. Wstępne 
::olu:e11it1 111·0,!!,ra11111 \l'C::e.1'niejs::ych e111e1T111r strnkturalnych 1v r olnictw ie, zaw i eraj ące 

wicie propozycji dotyc zących przysz łego programu. Zasadniczym celem programu było 
przede wszystkim poprawienie struktu1y obszarowej gospodarstw w Polsce, celem 
wt · mym natom iast zabezp iec cnie socja lne dla ro lników - uczes tników programu. 
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Założono , że efektem struktura lnym będz i e wzrost liczby gospodarstw powyżej 15 ha, 
os i ągnięty dz i ę ki zwalnianiu gruntów przez ro lników obj ętych programem na rzecz 
ro lników młodych i wykwalifikowanych . 

Etap dyskusj i nad kształtem przyszłego programu wcześniej szych emerytur ro lni
czych zosta ł zamknięty 13 lipca 1999 r. przyj ęc i em dokumentu Spójna polityka struktu
ralna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Przeds taw ia ł on dz i ałani a rząd u w odnie
sieniu do aspektów struktu ralnych rozwoju obszarów wiejskich na okres n ajbli ższych 
kil ku lat. Z j ego treści wynikało , że system św i adcze 1i emerytalnych opracowany na 
podstawie rozw i ązań stosowanych w Unii Europejskiej uzupe łni system wcze 'niej szych 
emerytur zawait y w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo łecznym ro lników. 
Dlatego też w opracowanym projekcie ustawy o świ adczeni ach struktu ra lnych zapropo
nowano zmianę nazwy świadczenia na renta, gdyż w powszechnej św i adomoś c i poj ę

cie e111e1yt11ra kojarzone jest wyłącznie ze świadczeniem z ubezpieczeni a spo ł ecznego. 

I stycznia 2002 r. weszł a w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 200 I r. o rentach 
strukturalnych w rolnictwie (DzU z 200 I Nr 52, poz. 539) . Zgodnie z art. 3 ust. I usta
wy, prawo do renty strukturalnej może n abyć rolnik w wieku 60- 65 lat (mężczyzn a) lu b 
55- 60 lat (kobieta), który zaprzestał prowadzenia działa ln ośc i rolniczej , podl ega ł ubez
pieczeniu społecznemu rolników przez okres 120 kwa1talów oraz przez I O lat bezpo
ś redni o przed zgłoszeniem wniosku o rentę struktu ra lną prowadz i ł nieprze rwa nie 
dzi ałalność rolni czą, która stanow iła j ego jedyne lub główn e źród ł o dochodów. Zazna
czyć n ależy, że wymagania dotyczące rolnika stosuje s i ę odpow iedni o do jego mał żon

ka (art. 3, ust. 4) 
Przekazaniu ul ec może jedynie gospodarstwo o minimalnej powierzchni 3 hekta

rów, które przez co najmn iej ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem przez rolnika wniosku 
o przyznanie świadczeń strukturalnych stanow iło jego własność, w ł asn ość jego mał żon ka 

lub współwł asn ość obojga małżonków (art. 3, ust. 3). To pierwsze zasadnicze novu m 
w stosunku do wstępnyc h założe1i programu świ adcze 1i stru ktura ln yc h. Zakł ada n o tam 
bowiem minima lną w ie lkość przekazywanego gospodarstwa na poziomie 5 hektarów. 

Ustawa o rentach stru ktura lnych w ro lnictwie okreś l a równi eż wymagania d o tyczą

ce fo m1y przekazania oraz osoby przejmującej gospodarstwo ro lne na mocy ustawy. 
Przekazani e gospodarstwa może n astąpi ć odp ł atni e lub za darmo w drodze umowy na 
r l'.eL:L osoby fi zycznej, a t akże osoby prawnej lu b jednostki orga nizacyjnej nie m aj ącej 

osobowości prawnej - j eś li dz i ał a lność rolnicza na l eży do zakresu ich dz i ał a n i a. Umowa, 
poza wymagan iami zawartymi w odrębnych przepisach, powinna zaw i e rać o 'wiadcze
nia stron wraz z zapewnieniem o przekazaniu gospodarstwa na pow iększeni e jednego 
lub kil ku już i stniejących gospodarstw ro lnych oraz o tym, że powierzch nia pow i ększo

nego w ten sposób gospodarstwa nie jest mniejsza niż 15 hekta rów, a ta k że o 'wiadczc
nia stron co do spe łni eni a warunków w stosun ku do osoby p rzej muj ącej (a rt. 7, ust. 1). 
Przejmującym może być rolnik, który nie ma ustalonego prawa do świ ad cze 1i emerytal
no-re ntowych z ubezp ieczenia lu b zaopatrzenia spo łecznego ora z ma kwa lifi kacje rolni
cze - co oznacza, i ż uzyska ł zasadnicze, ś redn i e lub wyższe wyk szt a ł ce ni e rolnicze czy 
ekonomiczne o specj alnośc i przydatnej do prowadzenia dz i a ł a ln o śc i rolniczej lub 
prowadzi d z i a ł a ln ość ro lni czą od co naj mniej 5 lat (a rt. 8, ust. I i 2 ustawy). 

Ustawa przewiduje j ed n ocześn i e moż li wość przej ęc i a gospodarstwa rolnego na 
wł a s n ość Skarbu Państwa w drodze decyzj i Prezesa Agencj i W łas n ości Rolnej Skarbu 
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Pa1istwa, na wniosek rolnika, który nie ma możliwości przekazania całości lub części 
gospodarstwa rolnego na warunkach określonych w ustawie. Przej ęcie następuje nieod
płatni e i dotyczy jedynie nieruchomośc i wchodzących w skład gospodarstwa wolnych 
od obc i ążeń, z wyjątkiem s łużebności gruntowych. 

Wysokość renty strukturalnej wynosi 150,0% emerytury podstawowej , a gdy cło 

ś wiadcze ni a tego uprawnieni są zarówno rolnik, jak i jego małżonek - każdemu z nich 
przys ług uj e ono w wysokości 150,0% emerytury podstawowej (art. ł I, ust. l i 2). Rentę 
tę wy płaca s i ę cło osiągnięcia wieku emerytalnego łub do chwili nabyc ia praw do 
św i adczeń emeryta lno-rentowych, nie dłużej jednakże niż przez 5 lat (art. 14). Jest to 
druga podstawowa różni ca między ustawą a wstępnymi założeniami ministra właściwe
go do spraw ro lnictwa i rozwoju wsi, gdzie wysokość św iadczeń przewidywano na 
poziom ie 200,0% eme1ytury podstawowej w przypadku jednego uprawnionego spośród 
ma ł żonków, albo 300,0% emerytury podstawowej , gdy cło świadczenia uprawnieni są 
oboje małżonkowie. 

W sytuacji , kiedy uprawniony cło renty czy jego małżonek podejmie prowadzenia 
dz i a ł a ln ośc i rolniczej jako właściciel (współwłaściciel) lub posiadacz gospodarstwa 
ro lnego, prawo do renty strukturalnej ustaje i nie ulega przywróceniu (art. 15). 

PODSUMOWANIE 

Doświadczeni a pań stw członkowsk ich Unii Europejskiej wykazują na trudności we 
wdrażaniu programu wcześniejszych emerytur w rolnictwie. Ze względu na znaczne 
od rębnośc i każdy kraj mus i a ł wypracować pewne indyw idualne rozwiązania , zgodne 
j ednakże z rozporządzeniem EWG nr 2070/92. Przykładowo, we Francji wprowadzenie 
programu przy n i os Io pozytywne rezultaty, gdyż ponad 51 ,0% uwolnionej powierzchni 
obj Qli rolnicy mloclzi (uprawnieni cło DJA), a około 2 1,0% gruntów przeznaczono na 
pow i ęk ze nie gospodarstw już d ziałającyc h. Program zachęc ił francuskich rolników 
glównie cło przekazywa nia ziemi w ramach rodziny (75,0%). W Irlandii natomiast śred

nia powierzchnia gospodarstwa wzros ła do poziomu 20 hektarów, a ś redni wiek rolni
ków obni ży ł s i ę do 50 lat. Rocznie przekazuje s i ę tu około 5500 gospodarstw. Hiszpań
·ki program wcześ ni ej szyc h emerytur strukturalnych nie spotkał s i ę z tak przychylnym 
przyjQc icm, gdyż li czba przekazującyc h swe gospodarstwa rolników nie przekroczyła 
I OOO osób rocznic. tosunek rolników cło zaoferowanego św iadczenia różnił s i ę zatem 
znacznie w poszczególnych pa1istwach. Wynikało to przecie wszystk im z wysokości 
cmcrytm struktu ra lnyc h, ch oć nie bez znaczenia pozos tawały równi eż moż li we sposoby 
1.aprzcs tania d z i a l a ln ośc i ro lni czej czy przyw i ązanie cło zawodu i zw i ązanego z nim 
posobu życ i a. 

Pol:ka dopiero wdraża na z program rent strukturalnych. Praktyka kolejnych lat 
pokaL.c. _jaki bQdzie stosunek polskich ro ln ików do jego za łożeń. Niewątpliwi e jednak 
potrLcbnc są nam zmiany struktury obszarowej w ro lnictwie, szczególnie w zw i ązku 

1.. rychlym przys t ąp i e ni em do Unii Europejskiej. Ze wzg l ędu na proponowaną wysokość 

ś ll'ia lczci"1 jcst to niewąt p l iwi e atrakcyjna oferta, szczególnie że obecn ie wielu ro lników 
utr1~ 111uj~ _ iQ i tak z nieo ficjaln ej d zial a ln ośc i pozarolniczej, choć oficja lnie to niby 
cl1 ial a ln ość roln icza tC1 nowi ich glówne źrócl lo utrzymania. Powiększani e arealów albo 
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specjalizacja produkcji gospodarstw rolnych stanowi konieczny warunek dla ich dalsze
go istnienia, przy olbrzymiej konkurencji oraz presji ze strony rolnictwa Unii Europej
skiej , niezależnie od naszego wstąpienia lub niewstąpienia do Wspólnoty. Pamiętać 

jednak trzeba, iż finansowanie świadczel'l strukturalnych jest niestety kosztowne, co przy 
stałym niedostatku środków budżetowych może przeszkadzać w realizacji programu. Nie 
sposób również pominąć tendencji do zmniejszania wysokości dofinansowania z FEOGA. 
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CONCEPTJONS OF FARMER'S EARLY RETIREMENTS IN EU COUNTlllES 
AND IN POLAND AS THE INSTRUMENT OF THE AGRARJ AN STRUCT URE 
IMPROVEMENT Al'llD ACCELERATIONS OF THE EXCHANGE 
OF GEN ERA TJONS 

Abstract. In contex t of the accession Poland mu st fo ll ow a process of the agricultu re 
adjush11 ent and of th e agrari an legislation to the principl c of th e community rura I poli cy . 
The one from standards of the acceptance to EU is the improvement of agriculturc space 
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structurc accorcling to the Council Directive No. 159 of 19 April 1972 in re of the 
improvcmcnt of area structure and the Council Regul ati on No. 797 of 12 March 1985 in 
re of' the improvemcnt of agra ri an strnct ure efficiency. The impo1tant instrument of the ru
ra I poli cy in a sph ere of the agra ri an transfonnations is initialing from I January 2002, 
with the Act of 26 April 200 I about structural pensions in the agri culture, the system of 
structura l carl y rctirements, which is leaning on th e Council Rcgul at ion No. 2079 of 
30 Junc 1992 (at prcsent cli splacecl by the Council Regul ati on No. 1257/99) with enactive 
the program of the łin a nc i a l assistancc for trippant on the early retirement in agriculture. 

Key words : th e agrarian pension, the structura l pension, the Common Rura! Policy, the 
ca rl y rct ircment in ag ri culturc. 

Bo::ena Ta1iska- f-lus. Marcin Orlewski, Kaledra Ekonomiki Organizacji Rolnic/wa, Wydział 

Rolnic::y , IR. 11/. C l\. Norwida 25. 50-3 75 Wrocław 
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FUNKCJE RENT STRUKTURALNYCH W PROCESIE 
INTEGRACJI POLSKIEGO ROLNICTW A Z UNIĄ 
EUROPEJSKĄ 

Elżbieta Tomkiewicz 

Streszczenie. Obowiązuj ąca od niedawna ustawa z 26 kwietnia 200 I r. o rentach struktu
ra lnych była wzorowana na przepi sach rozporządzeni a Rady WE nr 1257/99 dotyczącego 

wspierania rozwoju obszarów wiejsk ich z Europejski ego Funduszu Gwarancj i i Uk ierun
kowani a Rolnictwa. Jednakże mimo daleko idących zbieżności obu tych regulacj i. po lska 
ustawa nie do końca si<,: pokrywa z rozw i ązani ami prawa wspó lnotowego. S tąd też 

zasadniczym celem nini ejszego artykułu jest przedstaw ienie podstawowych rozwiązaii 
ustawowych i ich konfrontacja z przepi sami przytoczonego rozpo rząd ze ni a wraz ze 
wskazaniem przyczyn i s tni ej ących w tym zakres ie rozbi eżnośc i . W artyku le szczegółowo 

przedstawi ono wymagane warunki nabywania prawa do renty struktu ra lnej staw iane 
ro lnikowi przekazuj ącemu gospodarstwo rolne, jak równi eż warunki wymagane od 
przejmującego to gospodarstwo. Naśw i etlone także zost a ł y zasady fin ansowani a tych 
św i adcze11 obowiązuj ące w polskim systemie prawnym i w ustawodawstwi e wspólnoto
wym. Przeprowadzona anali za porównawcza obu regul acj i prawnych pozwo lił a na sfo r
mułowani e generalnego wni osku, i ż rozw i ązani a naszej ustawy są w wiciu kwestiach 
znacznie bardziej rygorystyczne niż przepisy prawa wspólnotowego. Wyni ka to z tego, i ż 

w intencji polsk iego ustawodawcy system rent struktura lnych ma s l u żyć przede wszyst
kim stymulowaniu pożądanych przemian struktu ra lnych w ro lnictwie. 

Słowa kluczowe: rolnictwo, renty strukturalne, prawo ro lne. 

ZASADNICZE CELE RENT STRUKTURALNYCH W POLSKIM PRAWIE 

Renty strukturalne są nową instytucj ą w systemie polski ego ustawodawstwa ro lne
go, polegaj ącą na stworzeniu atrakcyjnych zach ęt finan sowych dl a ro lników w w ieku 
przedemeryta lnym do definitywnego zaprzestani a dz i a ł a ln o śc i ro ln iczej. Zgodnie 
z intencją polsk iego ustawodawcy, zasadniczym ratio legis tej ins tytucj i prawnej jest 
poprawa stmktury obszarowej gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym zmniej szeni u 
li czby gospodarstw rolnych, a także za pewnieni e rolni kom wycofującym s i ę z dz i a ł a l 

n ośc i rolniczej źróde ł dochodów w okres ie przedemerytaln ym. Po lsk i ustawodawca 
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po lączył zatem w tej regulacji cele strukturalne polegaj ące na stymulowaniu pożąda

nych przemian strukturalnych i demograficznych w polskim rolnictwie z nie mniej 
ważnymi ce lami socjalnymi. Dodatkową przesłanką przemawiającą za ustanowieniem 
tak iej regulacji prawnej było stosun kowo niewielkie oddziaływanie systemu wcześniej
szych emerytur rolniczych na przemiany strukturalne w rolnictwie. Przyj ęta bowiem 
w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z l 998 r. 
Nr 7, poz. 25 z późn . zmianami ) konstrukcja wcześni ej szych emerytur z wielu przyczyn 
nie stanow i dostatecznie atrakcyjnej zachęty do obszarowego powięk szania gospo
darstw ro lnych, co w pełni potw i erdzają badania przeprowadzone przez Instytut 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej [Koczur 2002]. 

Uj ęc i e rent struktu ra lnych jako jednego z instrumentów służących poprawie struk
tury obszarowej polskiego rolnictwa w długookresowej perspektywie wynika z realiza
cj i zobowi ąza 11 okreś l onych w strategicznych dokumentach rządowych , w tym m.in. 
„Narodowym programie dla cz łonkostwa w Unii Europejskiej", „Pakcie dla rolnictwa 
i obszarów wiejski ch", „Ś redniookresowej strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiej
skich", a także w przyj ętym przez Radę Ministrów 13 lipca 1999 r. dokumencie „Spójna 
polityka strnktu ra lna obszarów wiejskich i rolnictwa do 2006 r. " . Ujęcie rent struktural
nych w ra mach szeroko rozumianej poli tyki strukturalnej jest także zbieżne z tre ś cią 
polskiego stanowiska negocjacyjnego w obszarze polityki strnkturalnej w rolnictwie. 

EWOLUCJA FUNKCJI WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR W ŚWIETLE 
PRAW A W SPÓLNOTOWEGO 

Obow i ązuj ąca w polsk im systemie prawnym ustawa z 26 kwietnia 200 I r. o rentach 
strukturalnych w rolnictwie (DzU Nr 52, poz. 539) wyraźni e wzorowana jest na przepi
sach rozporządzeni a Rady WE z dnia 17 maja 1999 r. nr 1257/99 dotyczącego wspierania 
rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Gwarancji i Ukierunkowania 
Rolnictwa (OJ 1999 L 160/80). J ednakże mimo daleko idących zbieżności obu tych 
regul acji , przyj ęta w okresie przedakcesyjnym polska ustawa w kwestiach szczegóło

w eh nie do ko11 ca s i ę pokrywa z rozwiąza niami prawa wspólnotowego, chociaż natu
ra lnie nie może być sprzeczna z acquis communautaire. Stąd też zasadniczym celem 
ninicj zcgo arty kułu j est przedstawienie podstawowych rozwiązai1 nowej ustawy 
o rentach stru ktura lnych i ich konfrontacj a z przepisami przytoczonego już rozporzą
dzeni a Rady nr 1257/99 wraz ze wskazaniem i stni ej ących między nimi różnic . Jest to 
tym bar Izie.i uzasadnione, że z chw il ą uzyskania cz łonkostwa Polski w Unii Europejskiej 
obow i ąz uj ące w tym zak res ie przepisy prawa ws pólnotowego stan ą s i ę częścią polskie
go po rządk u prawnego. o il e cł o tego czasu nie zostaną uchylone lub znoweli zowane. 

IVlcehanizmy stymulowania ro lników do wcześni ej szego przechodzenia na emery
tury zos t a ł y u tanowione na szczeblu wspólnotowym ju ż na początku lat 70. W tym 
miejscu konieczne wydaje s i ę wyjaś ni e ni e terminologiczne. W prawie wspólnotowym 
;rn ali zowana tu taj instytucja okreś l an a jest mianem wcześni ej szych emerytur dla ro lni
"ów. podc; as gdy poi ki li tawodawca używa okre ' lenia renty strukturalne. Poni eważ 
instytucja la li n;-is ni c jesl fi nan owana z funduszy ubezpiecze11 spo lecznych, takjak ma 
to miejsce w przypadku tradycyjnych emerytur. polski ustawodawca nie c hcąc wprawa-
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dzać zamętu terminologicznego, posh1guje się pojęciem renty strukturalne. Jest to, jak 
s ię wydaje, także podyktowane faktem , że w polskim ustawodawstwie od lat już 
obowiązują rozwiązania przewiduj ące wcześniejsze emerytury dla rolników (art. 19 ust. 
2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników), które nie maj ą naturalnie nic wspól
nego z anali zowaną instytucją prawa wspólnotowego. 

Przed przystąpieniem do szczegółowego omówienia polskiej regulacji rent strukt11-
ralnych w rolnictwie konieczne wydaje się przedstawienie ewolucji przepisów prawa 
wspólnotowego w tym zakresie [Lichorowicz 1996]. Na przestrzeni bowiem ponad 
30 lat funkcjonowania instytucji wcześniejszych emerytur (early retirement) dostrzec 
można wyraźną zmianę priorytetowych jej celów, które zmieniały s i ę wraz z reform ami 
wspólnej polityki rolnej. 

Pierwszym aktem prawa wspólnotowego w tym zakresie była dyrektywa Rady WE 
z 17 kwietnia 1972 r. nr 160/72 w sprawie zachęcania rolników do zaprzestania 
działalności zawodowej w rolnictwie i przeznaczania gruntów na cele poprawy struktu
ry agrarnej (OJ 1072 L 96/9), wyraźnie ukierunkowana na przyspieszenie procesu 
zmian generacji w rolnictwie i na stymulowanie pożądanych przemian strukturalnych, 
generalnie zmierzających w kierunku modernizowania struktury agrarnej gospodarstw 
rolnych. Takie ratio legis tej dyrektywy wyraźnie odpowiadało przyj ętej w latach 60. 
i następnie „twórczo" rozwijanej koncepcji intensywnego rozwoju wspólnotowego 
rolnictwa, uwzględniającej przede wszystkim jego cele produkcyjne. 

W kolejnej regulacji prawa wspólnotowego, tj. rozporządzeniu Rady WE z 25 kwiet
nia 1988 r. nr I 096/88 (OJ 1988 L 110/28), obok tradycyjnych już niejako stTUktural
nych i demograficznych celów leżących u podstaw wcześniej szych emerytur, uwzg l ęd

niono także nowe cele, ściśle związane z ograniczaniem produkcji roln ej. W tym bo
wiem okresie w rolnictwie wspólnotowym problem nadwyżek produkcyjnych wyłonił 

s ię z całą ostrością, co wymagało zmiany dotychczasowej „proprodukcyjnej" strategii 
wspólnej polityki rolnej w kierunku ograniczania nadprodukcji rolnej [Tomkiewicz 
2000]. Te nowe, wówczas zaledwie zarysowane, cele znalazly prawny wyraz m.in. 
w przepisach rozporządzeni a Rady WE nr I 096/88 zobowiązuj ących n abywcę gruntów 
do niepodwyższania produkcji rolnej w zakresie produktów n adwyżkowych [Lichoro
wicz 1996, s. 143]. 

Narastaj ący w rolnictwie WE problem strukturalnych n adwyżek produ kcyjnych 
spowodował , że w kolejnym rozporządzeniu Rady WE z 30 czerwca 1992 r. nr 2079/92 
dotyczącym systemu wcześni ej szych emerytur (O.I 1992 L 2 15/9 1 z póżn . zmianami ), 
instytucj a ta ś ci ś l e została s przęgnięta z reformami wspóln ej polit yki ro ln ej 
McSh arry 'ego, których istota po l egał a na ograniczeniu produ kcji ro lnej i ustanow ieniu 
dopłat bezpośrednich o charakterze rekompensacyjnym, m aj ących wyrównać produ
centom rolnym straty w ich dochodach [Tomkiew icz 2000]. Instytucja wcześni ej szyc h 
emerytur został a uj ęta jako ś rodek towarzyszący reformom CJ\P obok zales iania 
gruntów oraz tzw. środków agrośrodow i skowych (Cos tato 1992]. W nowej regulacji 
wcześni ej szych emerytur ustawodawca wspó ln otowy wyraźni e wyekspo n owa ł j ej ce le 
socja lne zw iązane z zapewnieniem dochodów ro lników i pracown ików rolnych oraz 
cele zw iąza n e z ograniczaniem nadprodu kcj i ro lnej w śc i s łym pow i ąza ni u z ochro n ą 

środow i s ka natu ra lnego i krajobrazu wiejskiego. Wzmocnienie as pektów ś rodow i sk o

wych możn a dostrzec m.in . w treśc i przepisu art. 6 u t. 4 tego rozpo rządzeni a, w którym 
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mowa jest o obowiązku prowadzenia działalności rolniczej na przejętych gruntach 
rolnych zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Wyraźną zmianę funkcji leżących u podstaw instytucji wcześniejszych emerytur 
można dostrzec na tle obecnie obowiązującego rozporządzenia Rady WE z l 7 maja 
1999 r. nr l 257/99. W ramach zrefom10wanej, kompleksowej polityki rozwoju obsza
rów wiejskich na lata 2000- 2006 wcześniejsze emerytury zostaly ujęte jako środki 
wspomagania rozwoju obszarów wiejskich obok takich instrumentów, jak m.in.: zale
sianie gruntów, pomoc z tytu~u inwestycji w rolnictwie, pomoc dla młodych rolników, 
dla gospodarstw położonych w regionach o trudnych warunkach gospodarowania, pro
gramy agrośrodowiskowe. Punkt ciężkości tej regulacji prawnej przesunął się wyraźnie 
w kierunku realizacji celów socjalnych, związanych z zapewnieniem dodatkowych 
dochodów rolnikom zaprzestającym działalności zawodowej . Obok tego zasadniczego 
celu tej regulacji w preambule rozporządzenia ustawodawca wymienił także przyspie
szenie procesu zmiany generacji w rolnictwie, wspieranie procesu przemian struktural
nych w rolnictwie, poprawę rentowności gospodarstw, a także przeznaczenie gruntów 
na cele nierolnicze, zgodnie z zalożeniami rozwoju obszarów wiejskich. 

Wspólnotowa konstrukcja prawna wcześniejszych emerytur ab initio została oparta 
na kilku podstawowych warunkach, od speh1ienia których zależy uzyskanie przedeme
ry talnych ś wiadcze11 dla rolników. Na przestrzeni wielu lat warunki te nie uległy zasad
niczym zmianom, choć naturalnie były systematycznie nowelizowane i konkretyzowa
ne. Warunki te stawiane są zarówno rolnikowi przekazującemu gospodarstwo rolne, jak 
również rolnikowi przejmującemu to gospodarstwo. Należą do nich: wymagany wiek 
rolnika, warunek prowadzenia gospodarstwa przez określony nonnatywnie czas, 
wymóg definitywnego zaprzestania działalności rolniczej. Cechą charakterystyczną 

kolejnych regulacji prawa wspólnotowego dotyczących systemu wcześniejszych eme
rytur by ło to, że ustawodawca wspólnotowy określił jedynie ich generalne ramy, pozo
stawiaj ąc pa11 stwom czlonkowskim stosunkowo szeroki margines swobody w określa
niu kraj owych regulacji prawnych. W normatywnie zakreślonych ramach państwa 

cz łonkows ki e mogl-y dodatkowo skonkretyzować warunki uzyskania świadczeI'I przez 
ro lników, okreś lić różnorodne form y pomocy finansowej , jak również zróżnicować ich 
zakre , stosownie do własnych potrzeb i możliwości finansowych . Ponadto, od począt
ku funk cjonowania systemu wcześniej szych emerytur w prawie wspólnotowym usta
wodawca szeroko ujmował krąg jego adresatów, obejmując jego zakresem nie tylko 
rolników, ale tak że pracowników rolnych zatrudnionych przy pracach związanych 

z prowadzeniem gospodarstwa. 

NORMATYWNE WARUNKI NABYWANJA PRAWA DO RENTY 
TRUKTURALNEJ. KONFRONTACJA Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA 

RADY W E NR 1257/99 

Ustawa z 26 kwietnia 200 I r. okreś l a zarówno warunki nabywania prawa do renty 
stru ktu ra lnej tawi ane ro lnikowi przekazuj ącemu gospodarstwo rolne, jak również wa
runki wymagane od ro lnika przejmującego to gospodarstwo. Podstawowym warunkiem 
prawnym wym::ig:rn ym do otrzymania renty strukturalnej j est os i ągnięcie normatywnie 
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określonej dolnej granicy wieku. W świetle przepisu art. 3 ust. I pkt 1 polskiej ustawy 
prawo do renty przysługuje rolnikom w przedziale wieku od 55 do 60 lat w przypadku 
kobiet, a w odniesieniu do mężczyzn w wieku od 60 do 65 lat. Jak więc z tego wynika, 
ustawodawca zróżnicował wymagany wiek dla kobiet i dla mężczyzn , co j est ewidentną 
konsekwencją obowiązujących w naszym kraju zasad ubezpieczenia społecznego rolni
ków. Tymczasem w rozporządzeniu Rady WE nr 1257/99 ustalona j est wspólna dolna 
granica wieku dla wszystkich rolników, bez względu na pleć. W świetl e przepisu art. I I 
ust. 1 tego rozporządzenia prawo do wcześniejszej emerytury nabywają rolnicy, którzy 
ukończyli co najmniej 55 lat, ale jeszcze nie osiągnęli wieku emerytalnego w momencie 
przekazywania gospodarstwa, stosownie do przepisów prawa krajowego. Porównawczo 
można wskazać , że w pierwszej regulacji wspólnotowej , tj . w dyrektywie Rady nr 
160/72, świadczenia finansowe z tytułu zaprzestania działalności rolniczej przewidziane 
były dla rolników w przedziale wieku od 55 do 65 lat, dla których praca w rolnictwie 
stanowiła główne źródło utrzymania w rozumieniu art. 3 dyrektywy. W kol ejnych 
regulacjach ustawodawca wspólnotowy ustalił dolną granicę wieku na poziomie 55 lat, 
rezygnując natomiast z określenia wieku emerytalnego, co należy do kompetencji 
państw członkowskich. 

Kolejnym w świetle polskiej ustawy warunkiem uzyskania prawa do renty strnktu
ralnej jest podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres wymaga.ny do 
uzyskania emerytury rolniczej z chwilą uk011czenia 55 lat w przypadku kobiety , a lbo 
60 lat w przypadku mężczyzny . Zgodnie z treścią przepisu art. 19 ust. 2 cytowanej ju ż 
ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, okres ten wynosi 
I 20 kwartałów. Warto w tym miejscu zauważyć, że jeś li obydwoje małżonkowie spel
niają wszystkie wymagane prawem kryteria, to renta strukturalna przysługuj e każdemu 

z nich (art. 5 ust. 2 ustawy). 
Podobnie jak w przepisach prawa wspólnotowego, polski ustawodawca wymaga 

także dzisięcioletniego stażu nieprzerwanego prowadze ni a dz i ałalnoś ci rolniczej przed 
przekazaniem gospodarstwa rolnego, która była jedynym lub głównym źródł em j ego 
utrzymania. Warunek ten został nieco złagodzony w przepis ie art. 3 ust. 3 ustawy, 
zgodnie z którym uznaje si ę, że działalność ta była j edynym lub g łównym źródłem 

utrzymania, j e śli w tym okresie rolnik co najmniej przez 5 lat podlega ł ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, z czego co najmniej 2 lata bezpoś redni o przed zgłoszeni em 

wniosku o rentę strukturalną. Sformułowany w naszej ustawie wymóg I O-letni ego s tażu 

pracy w rolnictwie jest zbieżny z przepisami prawa wspólnotowego, z tą wszak że różni 

c ą, że pod rządami rozporządzeniu Rady WE nr 1257 /99 brak j est analogicznego j ak 
w polskiej ustawie warunku , by praca w rolnictwie stan owiła główn e źródł o utrzymania 
rolnika. W tym miej scu warto zauważyć , że wymóg taki sformułowa ny był w poprzed
nio obowiązujących regul acjach. W rozumieniu art. 3 dyrektywy Rady nr 160/72 praca 
w rolnictwie stanowiła główne źródło utrzymania, j e ś li rolnik os i ąga! co najmniej 50% 
dochodów z działa lnoś ci rolniczej , poś wi ęcaj ąc w okresie 5 lat przed z l ożeni em wni o
sku o świadczenie finan sowe co najmniej 50% ł ącznego czasu pracy. 

Kolejnym condictio iuris uzyskania prawa do renty stru ktu ra lnej j es t de fi nitywne 
zaprzestani e prowadzenia d z i ał a ln ośc i rolni czej przez wyzbycie s i ę wł a s n o ś c i gospodar
stwa rolnego (art. 3 ust. l ustawy) [Czechowski 200 I] , co stanowi odpow iedni k przc pi-
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su art. 11 ust. I rozporządzenia Rady nr 1257/99. Jednakże na tym tle uwidacznia się 
wy raźni e różnica mi ędzy polskimi rozwiązaniami i przepisami prawa wspólnotowego. 
W rozumieniu polskiej ustawy zaprzestanie działalności rolniczej polega wyłącznie na 
prze nies ieniu własności gospodarstwa rolnego w formie umowy sprzedaży, darowizny, 
dożywocia. Tymczasem ustawodawca wspólnotowy nadaje pojęciu zaprzestania towa
rowej dz iałalności rolniczej znacznie szerszą treść, obejmując jego zakresem nie tylko 
przenies ienie własności gospodarstwa rolnego, ale także przekazanie gruntów w posia
danie zależn e . Oznacza to zatem, że ustawodawca wspólnotowy przewiduje możliwość 
obj ęci a pomocą finan sową z tytutu wcześniejszych emerytur także wydzierżawiającego 
gospodarstwo rolne, co w myśl polskich przepisów, opartych wyłącznie na konstrukcji 
przeniesienia własności gospodarstwa, n ie jest dopuszczalne. 

W świetl e polskich rozwiąza11 przekazujący gospodarstwo rolne może pozostawić 
na włas n e potrzeby działkę gruntu o powierzchni nie podlegającej opodatkowaniu po
datkiem rolnym, tj. o powierzchni do l ha fizycznego lub przeliczeniowego (art. l ust. 2 
ustawy z 15 li stopada 1984 r. o podatku rolnym, DzU z 1993 Nr 94, poz. 431 z późn. 
zmianami). Takie rozwiązanie jest co do zasady zbieżne z przepisem art. 11 ust. 1 roz
porządzenia Rady WE nr 1257/99 gwarantującym rolnikom wspólnotowym możliwość 
wykorzystania działki gruntów na cele niekomercyjne, z zachowaniem budynku miesz
kalnego. J eś li przy tym rolnik przekazujący kontynuuje działalność rolniczą na potrzeby 
własne , dz iała lność ta nie podlega pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej , o czym 
stanowi rozporządzenie Komisji WE z dnia 23 lipca 1999 r. nr 1750/1999 ustalające szcze
gó łowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 1257/99 (OJ 1999 L 214/31 ). 

Polski ustawodawca uza leżnia przy tym uzyskanie prawa do renty strukturalnej od 
przekazania gospodarstwa o powierzchni nie mniejszej niż 3 ha (w projekcie ustawy 
przewidywano 5 ha), j eś li tylko stanowiło ono własność rolnika lub jego małżonka 
przez okres co najmniej ostatnich 5 lat (art. 3 ust. l pkt 5 w związku z art. 3 ust. 3 usta
wy). Wydaje s i ę , że przyj ęte rozwiązanie, okreś l ające minimum obszarowe przekazy
wa nego gospodarstwa rolnego, jest w warunkach polskiego rozdrobnionego rolnictwa 
zbyt rygory tyczne, co w znacznym stopniu może zawęzić listę adresatów ustawy 
lPrzygrodzka 200 I] . Rolnicy mający mniejsze gospodarstwa obszarowe będą mogli 
skorzy t ać L. wcześ ni ej szej emerytury na dotychczasowych zasadach, określonych prze
pisach ustawy z I 990 r. o ubezpieczeniu społeczn ym rolników. 

Przekazanie w ł a n ośc i gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa w try
bie ustawy o rentach stru ktu ra lnych może n astąpić na powiększenie jednego lub kilku 
gospodarstw ro lnych (art. 6 ust. I ustawy). Ki eruj ąc s i ę potrzebą poprawy struktury 
obs;a rowej ro lnictwa. ustawodawca wymaga, by obszar powięk szonego gospodarstwa 
li czy ! nic mniej ni ż 15 ha (a rt. 6 ust. 2 ustawy). Wydaj e s i ę , że również tak ustalone 
kryteri um ob zarowe powi<;: kszanego gospodarstwa jest zbyt rygorystyczne i w wanm-
1--ach polskiego ro lnictwa b<;:dzie ta now i ć prawdziwie trudn ą bari e rę w rea li zacji zało 

żo n yc h celów struktu ra lnych. g łówni e ze wzg l ęd ów ekonomicznych. Wysoka cena 
1ic111i w ni ek tórych regionach będ z i e s t anow i ć dla rolników poważną barie rę w pow ięk

. 1:1niu obsL<1ru gospodarstw ro ln ych. Zdawa l sobie z tego sprawę ustawodawca, upo
w;:i [n i aj ąc Rnd i;: Mini trów (w art. 6 ust. 3) do o bni żeni a w drodze rozporządzeni a tej 
gra ni cy w poszczególnych województwach lu b powiatach, z uwzg l ędni eni em średni ej 
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powierzchni gospodarstw rolnych na tych terenach, ale jak dotychczas nie skorzystano 
z tej delegacji. 

Jeś li rolnik nie ma możl iwośc i przekazania gospodarstwa rolnego (w całośc i lub 
części) , to nieruchomośc i wchodzące w jego sklad mogą zostać nieodpła 111i e przej ęte 

do Zasobu Własnośc i Rolnej Skarbu Pat1stwa na podstaw ie decyzji Prezesa Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Pa11stwa w stanie wolnym od obciąże11, z wyjątki em s łu żeb
ności gruntowych (art. 9 ustawy) . 

Wzorując się na ustawodawcy europejskim, polski prawodawca u za l eżni I uzyskanie 
prawa do renty strukturalnej od spełnienia określonych normatywnie warunków przez 
przejmującego gospodarstwo rolne. W św i et l e przepisu art. 8 ust. I ustawy gospodar
stwo może przejąć rolnik legitymujący s i ę posiadaniem kwalifikacji rolniczych i jedno
cześnie nie mający ustalonego prawa do renty lub emerytury. W rozumieniu ustawy 
przez pojęcie kwalifikacji rolniczych na l eży rozumieć zarówno kwalifikacje teoretyczne 
(wykształcenie), j ak i praktyczne, tj. prowadzenie działa lnośc i rolniczej od co naj mniej 
5 lat. Są to zatem warunki zasadniczo zbieżne z przepisem art. I I ust. 3 rozporządzeni a 

Rady WE nr 1257/99, stanowiącym, że przej mujący gospodarstwo rolne powinien mieć 
odpowiednie kwalifikacje i zobowiązać s i ę j ednocześ ni e do prowadze nia d ziała lnośc i 

rolniczej przez co najnmiej 5 lat. Dodatkowo jeszcze, czego nie ma w polskiej ustawie, 
w przepisach rozporządzenia nałożono na rolnika obowiązek popraw ienia rentownośc i 

przejmowanego gospodarstwa rolnego, z uwzg l ędni eniem powierzchni gospodarstwa 
rolnego, regionu, rodzaju prowadzonej produkcji rolnej (art. 11 ust. 2 rozporządzeni a) . 

Odmiennie niż w przepisach prawa wspólnotowego, w ustaw ie o rentach struktu
ralnych nie ma możliwości przekazania gruntów rolnych na cele niero lnicze. W świetle 
bowiem przyj ętych rozwiązar1 umowa o przekazaniu gospodarstwa może być zawarta 
z rolnikiem lub też z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowośc i 

prawnej , o ile tylko działalność rolnicza pozostaje w zakres ie jej d z i ał a ni a. Tymczasem 
w świetle przepisu art. 11 ust. 4 rozporząd zenia Rady WE nr 1257/99 przejmującym 
gospodarstwo rolne (w całości lub częśc i) może być także inna ni ż rolnik osoba fi zycz
na lub prawna, pod warunkiem , że przej ęte grunty będą użytkowan e na cele nierolnicze, 
w tym m.in . zostaną zalesione, przeznaczone na tworzenie rezerwatów ekologicznych 
w sposób zgodny z wymogami ochrony środow i ska i krajobrazu wiejskiego. 

Brak analogicznego rozw i ązania wydaje się sporym mankamentem ustawowym, 
raz jeszcze wskazując na to, że nadrzędnym celem polskiej regulacji prawnej j est po
prawa struktury obszarowej polskiego rolnictwa, podczas gdy w prawie europejskim cel 
ten ma obecnie drugorzędne znaczenie, u stępuj ąc wyraźnie ce lom socja lnym i celom 
związanym z ochroną środow i ska natu ralnego i wa lorów krajobrazowych. Co w i ęcej , 

w polskiej regulacji prawnej nie mówi s i ę o rolniczym wykorzystaniu przekazywanych 
gruntów rolnych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i kraj obrazu wiejskiego, 
podczas gdy ustawodawca wspólnotowy równi eż i te wzg l ędy ma na uwadze. 

Odmiennie ni ż w rozporządzeniu Rady WE nr 1257/99 w ustawie z 26 kwietn ia 
200 I r. nie przew idziano możli wośc i uzyskania prawa do renty struktura ln ej dla osób 
pracujących w przekazywanym gospodarstwie ro ln ym. Tak ie zawężen i e podmiotowego 
zakresu ustawy podyktowane było wzg l ęda mi finan sowymi , wyraźni e wskazując na 
dominację struktura lnych zał oże11 ustawy nad jej ce lami socja lnymi. Tymczasem 
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w świetle przepisów analizowanego rozporządzenia Rady nr 1257/99 pracownicy rolni 
są uprawnieni do uzyskania wcześniejszej emerytury, jeśli zaprzestali całkowicie dzia
ł alności rolniczej , mają nie mniej niż 55 lat, byli zatrudnieni przez co najmniej 5 lat 
w rolnictwie w wymiarze co najmniej połowy swego czasu pracy i jednocześnie prze
pracowali w przekazywanym gospodarstwie rolnym co najmniej dwa lata w pełnym 
wymiarze czasu w ostatnich 4 latach poprzedzających przejście na wcześniejszą 

emeryturę osoby przekazującej gospodarstwo (art. 11 ust. 3 rozporządzenia). 

ZASADY FINANSOWANIA RENT STRUKTURALNYCH W POLSKIM 
I WSPÓLNOTOWYM UST A WODA WSTWIE ROLNYM 

W świetle polskich rozwiązań renta strukturalna przybiera postać m1es1ęcznego 
świadczenia, wypłacanego w wysokości równej półtorakrotności najniższej emerytury 
okreś lonej w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
(art. I 1 ust. I). Renta strukturalna wypłacana byłaby do osiągnięcia wieku emerytalnego 
lub do czasu nabycia prawa do renty lub emerytury, ale nie dłużej niż 5 lat. Dla porów
nania można wskazać , że ustawodawca wspólnotowy ustalił dłuższy okres wypłacania 
świadcze 11 emerytalnych, ustalając go na poziomie maksymalnie 15 lat dla przekazują
cego gospodarstwo rolne i 1 O lat dla pracownika rolnego (art. 12 ust. 2 rozporządzenia 
Rady nr 1257/99) . Pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Rady WE 
nr 2079/92 okres ten ustalono na 1 O lat, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 70 roku 
życ ia [J ędrzejewski 1996]. W świetle obecnie obowiązujących regulacji świadczenia te 
ą przewidziane dla osób, które przekazały gospodarstwo do ukończenia przez nie 

75 roku i robotnikom rolnym nie dłużej niż do osiągnięcia wieku emerytalnego. 
W Polsce w okresie przedakcesyjnym renty strukturalne będą świadczeniem finan

sowanym z budżetu pai1stwa, a środki na ten cel określane są corocznie w ustawie 
budżetowej (art. 2 1 ustawy). Po przystąpieniu do UE świadczenia te będą współfinan
sowane ze ś rodków Sekcji Gwarancji FEOGA na zasadach określonych obecnie 
w rozporządzeniu Rady nr 1257/99, pod warunkiem, że do tego czasu nie ulegną one 
żadnym zmianom. Wedlug obowiązuj ących zasad, udział finansowy WE sięga aż 75% 
ponoszonych z tego tytułu wydatków. W perspektywie członkostwa Polski w europej
skich trukturach gospodarczych celowe więc byłoby przedstawienie obowiązujących 
zasad fin ansowania wcześniej szych emerytur w prawie wspólnotowym. W rozporzą
dzeniu Rady WE nr 1257 /99 zostały określone maksymalne pułapy świadcze11 z tytułu 
wcze ni ej szych emerytur, zróżnicowane dla rolników i pracowników rolnych . Jak sta
nowi za l ącznik do tego rozporządzenia , wysokość rocznego świadczenia dla rolników 
zo t a ł a okreś l ona na poziomie do 15 OOO EUR z możliwością dwukrotnego jej zwięk
szenia do 30 OOO EU R w okreś lonych przypadkach. Suma świadczeil w całym okresie 
ich pobierani a przez rolnika nie może przekroczyć 150 OOO EUR. Dla pracownika rol
nego sumy te wynoszą odpowiednio 3500 EUR rocznie i 35 OOO EUR. Jeśli gospodar
stwo ro lne zosta ło przekazane przez więcej niż jednego rolnika, to wysokość świadczeń 

fin ansowych ni e może przekraczać maksymalnego limitu przewidzianego dla jednego 
ro lnika (przepis art. 7 rozporządzeni a Komisji WE z 23 lipca 1999 r. nr 1750/99). 
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WNIOSKI 

Podejmując próbę oceny rozwiązai'l ustawy o rentach strukturalnych, należy stwier
dzić, że w porównaniu z przepisami rozporządzenia Rady WE nr 1257/99 w wielu kwe
stiach szczegółowych jest ona znacznie bardziej rygorystyczna. Nadmierny rygoryzm 
naszej regulacji prawnej wynika przede wszystkim z tego, iż w okresie przedakcesyj
nym ciężar sfinansowania świadczel'l z tytułu rent strukturalnych obciąża budżet nasze
go pal'lstwa, co sprawia, że skala pomocy finansowej dla rolników jest nieporównanie 
mniejsza niż przewidywana w ramach wspólnej polityki rolnej. Znacznie surowiej okre
ślono także w ustawie warunki uzyskania prawa do renty strukturalnej w rolnictwie. 
Dotyczy to zwłaszcza zbyt wysoko określonego ktyterium obszarowego przekazywane
go i nowo utworzonego gospodarstwa rolnego ( 15 ha), co w znacznym stopniu zawęża 
krąg jej potencjalnych adresatów. W niemałym także stopniu zakres podmiotowy usta
wy ogranicza jej oparcie na konstrukcji przeniesienia własności gospodarstwa rolnego, 
które ma uregulowany od co najmniej 5 lat stan prawny. Jak twierdzi P. Czechowski 
[2001], rygorystycznie sformułowane warunki wymagane od rolników przekazujących 
gospodarstwo w trybie ustawy zdają się wyraźnie potwierdzać fakt, że priorytetowym 
celem naszej regulacji jest poprawa strnktury obszarowej gospodarstw rolnych, a jej cel 
socjalny schodzi na dalszy plan. Tymczasem w obecnie obowiązujących regulacjach 
prawa wspólnotowego funkcje socjalne wcześniejszych eme1ytur zyskują systematycz
nie na znaczeniu w ścisłym powiązaniu z celami związanymi z ochroną środowi s ka 

naturalnego i walorów krajobrazu wiejskiego. Te akurat cele zostały całkowicie pomi
nięte przez ustawę o rentach strukturalnych, nie przewidującą ani możliwośc i przekaza
nia gruntów rolnych na cele nierolnicze, ani również nie uwzględniającą aspektów 
ochrony środowiska w przejętym przez rolnika gospodarstwie. 

Jest przy tym swoistym paradoksem, że polski ustawodawca, dążąc usilnie do sty
mulowania procesu koncentracji gruntów w rolnictwie poprzez mechanizm rent struktu
ralnych, ustanowił tak rest1ykcyjne rozwiązania , które właś nie w praktyce stać s i ę mogą 

poważną barierą w realizacji założonych celów strukturalnych. Świadczą o tym dowod
nie pierwsze doświadczenia z praktyki stosowania tej ustawy, gdyż do dni a 31 marca 
2002 r. zgłoszono zaledwie 1202 wnioski o przyznanie renty strukturalnej , podczas gdy 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacowało liczbę takich wniosków na oko ł o 

8 tys. rocznie. Na tym tle należy stwierdzić, że jeśli ustawa ma spetni ać zał ożo n e przez 
ustawodawcę cele strukturalne, to powinna równocześni e przewidywać finan sowe 
wsparcie nie tylko dla wycofującego się z działalnośc i zawodowej rolnika, ale i dla 
obejmującego gospodarstwo rolne w t1ybie tej ustawy. Z doświadcze 1i bowiem 
I O pa1istw członkowskich UE, w któ1ych wprowadzono programy wcześ ni ej szych eme-
1ytur, wynika, że zostały one połączone z pomocą fin ansową dla młodych ro lników. 
Programy te obecnie są stosowane w Belgii , Danii , Finlandii , Francji , Grecj i, Hi szpanii , 
Irlandii , Niemczech, Portugalii i we Włoszech [Przygrodzka 200 I]. Tylko bowiem 
wsparcie znacznymi środkami obu tych kierunków dz i ałaii m oże zaowocować w przy
szłoś ci pożądanymi przekształceniami strukturalnymi. 
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EARLY RETIREMENT IN THE PROCESS OF INTEGRATION OF POLISH 
AGRICUL TURE INTO THE EUROPEAN UNION 

Abstract. The Polish law of 26 Apri l 2001 on early retirement in agriculture that has 
rcccntly entered in to force is based on the Counci l Regulation 125 7/99 regarding support 
development from the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. However, in 
spite of fa r reaching para ll clism bctween the two !egal acts, the Polish law does not 
cntircly fo ll ow the EU model. The paper presents primary elements of the Poli sh law and 
com pares them to the Cou nci l Regulation, pointing out to reasons of divergence between 
the two lega! acts. The paper prcsents in detail s conditions that need to fulfilled by 
fanncrs who hand over their fa m1s in order to become eligible to early retirement, as well 
a condi ti ons th at need to be fu lfilled by ones who takes such farm. lt also describes prin
ciplcs of financing of earl y retirement according to the Poli sh law and according to the 
Community law. The compara ti ve analysis of the two !egal acts leads to the conclusion 
that the Poli sh law is in many areas much rnore restrictive than the Community law, as it 
was the Poli sh legislators·s intention that early retirement should first of all stimulate 
ck sirable structural changcs in Poli sh agriculture. 

Key words: ag ri culture, early retirement , law regul ati ons. 
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PRZEMIANY STRUKTURALNE ROLNICTW A 
PAŃSTWOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU PO 1991 ROKU 

Sylwester Wawrzyniak, Krystian Ogły 

Streszczenie. Przemiany strukturalne polskiego rolnictwa par\stwowego zostaly wywo la
ne bardzo trudną sytuacj ą, w j akiej znałazly s ię gospodarstwa państwowe pod koniec lat 
osiemdzi es i ątych . Na zmiany w strukturze agrarnej gospodarstw rolnych Dolnego Ś ląska 
w latach 1992- 2000 największy wpływ wywarla dz i erżawa gruntów, a w dal szej kolejno
ści sprzedaż gruntów oraz pozostałe formy rozdysponowania. Przekszta ł cenia wpłynęły 

na zm i anę struktury obszarowej gruntów. Najwięcej sprzedano i wydz i erżaw i ono gruntów 
z przeznaczeniem na utworzenie nowych gospodarstw, o powierzc hni powyżej I OO ha, 
a przeciętna wielkość utworzonego w ten sposób gospodarstwa to 359,72 ha. W wyniku 
restruktuiyzacji powierzchnia użytków rolnych w sektorach rolników indywidua lnych 
i gospodarstw innych zwiększył a s i ę kosztem sektora publicznego. W grupach obszaro
wych przyby ło gospodarstw o powierzchni ł -5 ha użytków ro lnych (UR) oraz powyżej 
15 ha UR, przy jednoczesnym ubytku gospodarstw o powierzchni 5- 15 ha UR. Na koni ec 
2000 r. rozdysponowano 91 ,26% gruntów z Zasobu WRSP, a 8,74% gruntów pozostaje 
w Zasobie i oczekuj e na zagospodarowanie lub rozdysponowan ie. Opracowa ni e ma na 
celu przedstaw ienie przebiegu procesu przeksztalcer\ wł as nościowych pari stwowych 
gospodarstw rolnych na terenie Dolnego Ś l ąska oraz kierun ków zmi an tego procesu 
w rolnictwie. 

Slowa kluczowe: ro lnictwo, Dolny Ś l ąsk , przekształceni a, sprzedaż, dz i e rżawa. 

WSTĘP 

Pod koniec lat 80. w polskim rolnictwie dominowa ł sektor prywa llly, który zajmo
wał 13 ,5 mln ha UR (tj. 72% ogó łu UR kraju), ale ze wzg l ędu na dużą li czbę gospo
darstw obszar UR przeciętnego gospodarstwa wynos ił tylko 6,3 ha. Obszar ten był 

ni ewystarczaj ący do wprowadzen ia korzystnych zmian modernizacyjnych oraz wej śc i a 
gospodarstw w sferę gospodark i rynkowej. 

Sektor pań stwowy w rolnictwie tworzyły główni e par\stwowe przeds i ęb i o rstwa 

gospodarki rolnej (ppgr), Pań stwowy Fundusz Ziem i (PFZ), gospodarstwa wojewódz
kich ośrodków postępu rolniczego, instytutów naukowych pracujących na rzecz 
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ro lnictwa oraz gospodarstwa średnich i wyższych szkól przygotowujących ludzi do 
pracy w rolnictwie. Pod koniec 1991 r. było w Polsce 1666 ppgr o przeciętnym obsza
rze około 2200 ha. 

U progu lat 90. pai1stwowe gospodarstwa rolne gospodarowały na powierzchni 
oko lo 3,5 mln ha użytków rolnych , co stanowilo 18,7% ogólnej powierzchni użytków 
rolnych Pol ski , a grunty Państwowego Funduszu Ziemi obejmowały 798 tys. ha. Grunty 
pań stwowe nie nal eżały do przedsiębiorstw rolnych, były jedynie w ich zarządzie. 

Funkcj e właściciela wobec mienia państwowego pełnili Minister Rolnictwa i Gospo
darki Żywnośc iowej oraz wojewodowie. Udział użytków rolnych należących do pań
stwa w ogó lnej powierzchni użytków rolnych był zróżnicowany regionalnie. Najwięcej 
gruntów pań stwowych było położonych w rejonach Polski zachodniej i północnej 
(40- 70% UR). Znacznie mniej państwowej ziemi znajdowało się w rejonach Polski 
centralnej i wschodniej [Nyrkowski 1999]. 

Reformy spoleczno-gospodarcze zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. v.'Ywołały 

zmiany w systemie gospodarczym i prawnym państwowych przedsiębiorstw rolnych. 
Gospodarstwa te przez wiele lat korzystały ze szczególnych preferencji ze strony pań
stwa . Zmiana mechanizmów sterowania gospodarką z centralnie planowanych na ryn
kowe spowodowala pogorszenie warunków ekonomicznych dla rozwoju gospodarstw 
roln yc h. Ceny k ształtowan e przez rynek okazały się mniej korzystne dla rolnictwa, gdyż 
poziom cen ś rodków produkcji wzrastał szybciej niż sprzedawanych produktów 
ro lnyc h. Korzystanie z kredytów okazało się również kosztowniejsze (wyraźny wzrost 
stawek procentowych) , a ich pozyskiwanie trudniejsze z uwagi na zaostrzenie przepi
sów dotyczących zabezpi ecze ń majątkowych przy ich pozyskiwaniu. Państwo wycofało 
s i ę ze wspierani a rolnictwa dotacjami, wprowadzono podatek od ponadnormatywnego 
wzrostu wynagrodze1i , nie dostosowany do sezonowości dochodowości w rolnictwie, 
a slabo motywowane za logi gospodarstw nie były zainteresowane poprawą wyników 
ekonom icznyc h. Począwszy od 1991 r. w większości pai1stwowych gospodarstw 
ro ln ych wystąpił a zapaść finansowa. W połowie 1992 r. aż 70% z nich utraciło zdolność 
kredy tową i mi a ł o zak lócenia w płynnośc i finansowej . Na koniec 1993 r. zobowiązania 
tych gospodarstw przekroczyly wartość posiadanego majątku obrotowego i osiągnęły 
kwotę 18,8 bln zl (starych), czy li 5,8 mln zł na I ha użytków rolnych [Guzewicz 1997; 
Ta 1iska-Hus 1999]. 

B iorąc poci uwagę dos tępny mate riał liczbowy dokonano analizy pionowej, przed
staw i aj ąc w uj ęc iu czasowym proces rea li zacyjny przeksztalce11 własnościowych 

i stru kturaln ych ro lnictwa pań stwowego oraz zmiany własnościowe w użytkowaniu 
gruntów ro lnych na Do ln ym Ś l ąsku w latach 199 1- 2000 . 

REALIZACJA PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH 
I 'TRUKTURALNYCH W LATACH 1991-2000 

Pr ckszt:i lcen ia w l as n o ś c i owe polskiego ro lnictwa rozpoczęto w latach 1990- 1992, 
11a 1110cy us1;1wy z 13 I ipca 1990 r. o prywatyzacj i przeds i ębiors tw państwowych [DzU 
Nr .51. poz. 298 J. Czre1y do lnoś l ąsk i e gospodarstwa, które objęto p1ywatyzacją tym 
trybem. zah. 01'1czyly s wą dz i a ł a l ność w procedurach pos tępowania upad-lośc iowego. Aby 

-'lew ci. Pol. 
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przeciwdziałać pogłębianiu s i ę wysokiego zadłużenia wynikającego ze znacznych strat 
(w 199 I r. 660 mln PLN), wkrótce uchwalono nową ustawę z 19 pa źdz i ernik a 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Paristwa oraz o zmianie niektórych 
ustaw [DzU Nr I 07, poz. 464], która weszła w życ ie z dniem I stycznia 1992 r. i by ł a 

podstawą zapoczątkowania procesu przekształce1i polskiego rolnictwa. Na mocy ustawy 
właścicielem mienia państwowego w rolnictwie jest Skarb Paristwa . Wykonanie ustawy 
powierzono Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa powołan ej rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z 16 marca 1992 r. [DzU Nr 24, poz. 104]. 18 marca 1992 r. 
zarządzeniem Prezesa A WRSP został powołany Oddział Terenowy Agencji Własnośc i 

Rolnej Skarbu Pa1istwa we Wrocławiu obejmujący swym dzi a ł a niem cztery woje
wództwa: jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie i wrocławskie. Agencja, j ako instytucja 
powiernicza Skarbu Państwa, została zobowiązana do wypełniania swoich zada1i na 
zasadach samofinansowania [Guzewicz 1998 ; Wawrzyniak 1999] . · 

Jednocześnie wstrzymano prywatyzację na podstawie ustawy o prywatyzacji przed
siębiorstw państwowych , a paristwowe gospodarstwa rolne przekazywano do Oddziału 

Terenowego A WRSP we Wrocławiu w imieniu wojewodów poszczególnych woje
wództw podległych Oddziałowi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W tym 
samym trybie urzędy gmin przekazywały nieruchomośc i rolne z Państwowego Fundu
szu Ziemi. W latach 1992- 1995 Oddział Terenowy AWRSP we Wrocławiu głównie 

przejmował do Zasobu nieruchomości rolnicze po byłych 140 ppgr, w tym 4 z procesu 
upadłościowego , oraz grunty z Paristwowego Funduszu Ziemi. Różnica mi ędzy obsza
rem użytków rolnych przejętych przez OT A WRSP we Wrocławiu a stanem wyj śc i o

wym , określonym według danych GUS na 1992 r. , wynika z faktu , i ż gospodarstwa 
związane z hodowlą roś lin i zw ierząt były przej ęte centralnie przez powołany OT 
w Warszawie, który na bazie tych gospodarstw utworzył jednoosobowe spółki Skarbu 
Państwa [Wawrzyniak 1999] . 

Proces przejmowania nieruchomośc i rolnych przez OT A WRSP we Wrocławiu ilu
struje wykres 1, a ich strukturę przedstawia tabela I. Przejęcie protokołem obejmowało: 

grunty, budynki i budowle gospodarcze, urządzeni a, maszyny, budynki mi eszkaniowe 
z infra strukturą, produkcj ę roślinną i zwierzęcą w toku, pracowników, zobow iązan i a 

i należnośc i. Ustawowo przejęcia ppgr zakoli czono do 3 1.1 2. 1995 r. Zlikwidowano 
140 przedsiębiorstw , z tego 67 ppgr przejęto do Zasobu na podstawie wn iosku organu 
założycie l skiego , 53 - na podstawie wn iosku organu przeds i ęb i o rstwa, a 20 - na pod
staw ie wniosku Agencji. Skokowa zmiana powierzchni grun tów przej ętych na 
3 1. 12.1999 r. wynika ze zmian administracyjnych terytorium województwa do ln oś l ą

sk iego . W 1999 r. , w ramach reorganizacji struktury terytorialnej Agencj i, przej ęto 
z Oddziału Terenowego A WRSP w Poznaniu nieruchomośc i położon e w gran icach 
nowo utworzonego województwa dolnośląs kiego. Ogółem przej ęto 35 638 ha gruntów. 
Przejmowanie gruntów z PFZ nie zosta ło zako1iczone do dnia dzisiejszego z powodu 
oporu władz poszczególnych gm in , które próbują drogą admini stracyjn ą zachować j e 
dla siebie w celu osiągnięcia korzyśc i z ich sprzedaży . Agencja na mocy ustawy przej
muje też do swego Zasobu grun ty ro lni ków zdane w zamian za renty rolni cze. 

Ogó łem do 3 I grudnia 2000 r. Oddz i ał Terenowy A WR SP we Wrocław iu p rzej ął 

do Zasobu mien ie Skarbu Paristwa o pow ierzchn i 476 235 ha, w tym 386 147 ha UR po 
byrych 140 ppgr-ach ( ś red ni o 2758 ha UR na jedn o gospodarstwo). 
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Wykres I. Proces przej mowania gruntów przez OT A WRSP we Wrocławiu w latach 1992- 2000 
w ha (bru tto) 
Graph I . Ta king of land by the Loca I A PA Section of Wrocław 
Żród l o: Sprawozdani a roczne OT A WRSP we Wrocławiu . Source: yearly reports from Loca! 
APA Sccti on o f Wroclaw. 

Tabe la I. S1ruktura gruntów przej ~tych przez OT A WRSP we Wrocław iu (do 31 grudnia 2000 r.) 
Tab le I. T he s trncture of farmlands taken over by the Loca! APA Section of Wrocław (until 31 of 
Deccmbcr 2000) 

Wyszczegó lnienie 
Spec ification 

Uży t ki ro lne - lands 

Grunty orne - agricultu ra l lands 

TUZ g1:1ss lands and mcadows 

Sady - orchards 

Lasy i zad rzewieni a - rores ts and woods 

Gru111y pod wodami - poncls 

Inne grunty others 

N i euży tki - non-agri cult ural lands 

Ogók 111 - lota! 

i.. ródlo: 1\ ge 11 cja W ł as nośc i Rol11 ej Skarbu Paiistwa. 
Sour e: Agricultu1 ~tl Propeny Agcncy or State Trcas u1y. 

Ha 

437 137 

336 128 

99 314 

I 695 

9 114 

9 44 1 

16 742 

3 80 1 

476 235 

% 

91,8 

1,9 

2,0 

3,5 

0,8 

100,0 

Zmia ny w stru kturze agrarnej ro ln ictwa do ln oś l ąskiego zapoczątkowane zostały 

w wyniku procesu rozdysponowywa ni a mienia po ppgr-ach oraz PFZ . Proces rozdyspo

nowywnn ia nieruc h omośc i ro ln ych rozpoczęto pod koniec 1992 roku , a od 1993 u l egał 

o n roLSLcrzcniu zgodnie z zadani ami wynikającym i z ustawy. Główne ki erunki tego 
procesu to: sp rzcd ::iż . dz i e rżawa , d z i e rżawa z prawem kupna ( leas ing), wni es ie ni e mi e-

Acta Sci. Pol. 
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nia do spółki , oddanie w administrowanie, nieodpłatn e przekazanie, przekazanie 
w zarząd i użytkowanie wieczyste. Proces rozdysponowania ni eruchomośc i rolnych 
w ujęciu czasowym przedstawiono w tabeli 2. Na zmiany w strukturze agrarnej gospo
darstw rolnych największy wpływ ma dzierżawa gruntów, a w dalszej kolejności sprze
daż gruntów oraz pozostałe formy rozdysponowania. 

Najdalej idącą formą prywatyzacj i jest sprzedaż ziemi . Brak kapitału u potencjal
nych nabywców i przyj ęta w latach 1992- 1994 polityka kredytowa zadecydowały 

o tym, że sprzedaż nieruchomośc i rolnych i majątku nie stał a s i ę g łównym sposobem 
zagospodarowania [Tańska-Hus 2000) . W latach 1992- 1994 sprzedaż gruntów odby
wała s ię za gotówkę w wyniku procedur przetargowych. Od kwietnia 1994 r. powsta ł a 

możliwość zakupu gruntów w systemie ratalnym i przy zamianie s płaty rat gotówko
wych z odsetkami na przelicznik naturalny wyrażony w dt pszenicy. 

Analiza sprzedaży wykazała , iż w latach 1992- 1994 głównie nabywano grunty 
z PFZ. Uzyskiwano za nie ceny przeciętnie na poziomie - 1500 zl za I ha - stąd znaczne 
zainteresowanie ich nabyciem. Od 1994 r. zaczęło wzrastać zainteresowanie wykupem 
gruntów rolnych zwłaszcza po byłych ppgr-ach w ramach pierwokupu z tytułu dzi erżawy 

przez rolników indywidualnych oraz spółki pracownicze i innych . W latach 1997- 1998 
nastąpiło pewne zahamowanie wykupu spowodowane skutkami powodzi w 1997 r. oraz 
bardzo niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi (wymoknięcia, wymarzni ęc i a zbóż 

ozimych i rzepaku) . Rolnicy uzyskali ni ższej jakości produkt, który by ł trudno zbywal
ny na rynku, a stąd brak pieniędzy na dalsze wykupy. 

Ceny płacone za grunty rolne w znacznej mierze związane były z ich przydatnośc i ą 

rolniczą wyrażoną w jednostkach bonitacji glebowej i ich położeniem względem ośrod
ka przyszłego nabywcy. W latach 1992- 2000 podpisano I O 581 umów na sprzedaż 

gruntów rolnych, z których uzyskano średnią cenę za I ha w wysokości 4689 zł (grunty 
po ppgr-ach), za grunty po PFZ uzyskano średnią cenę w wysokości 1728 zł/h a gruntu 
rolnego. Umowy obejmowały też grunty nierolne w większośc i będące w PFZ ( l eśn e 

i zadrzewione, grunty pod wodami, nieużytki , inne grunty) [Wawrzyniak 1999). 
Poza sprzedażą nieruchomości trwale rozdysponowano dalsze 16 775 ha: nieodp ła t

nie przekazano 15 387 ha, w tym: gminom - 1765 ha, Lasom Pailstwowym - 9082 ha, 
osobom prawnym kościołów - 3603 ha, innym - 937 ha; wniesiono jako aport do spó ł e k 

- 1388 ha; inne - 98 ha. 
Podstawowym instrumentem prawnym przekształce il włas nośc i owych i struktural 

nych w rolnictwie na terenie Dolnego Śląska stała s i ę dz i erżawa rolnicza. Na dzieri 
31 grudnia 2000 r. wydzierżawiono ogółem 403 094 ha gruntów. Zawarto 29 134 umów 
dzierżawy ni eruchomości. Na skutek wygaśnięc ia umów d z ierżawy , wylącze il części 

gruntów, rozwiązania umów przed terminem ich zakończenia w zw i ązku z niewywi ą

zywaniem się dzierżawców z płatnośc i rat czynszu, na wniosek dz i erżawcy albo wsku
tek skorzystania przez dz i erżawców z przysługuj ącego im prawa pierwok upu -
wydzierżawiony areał gruntów uległ zmniejszeniu o 90 820 ha, a rozw i ąza niu ul eg ł o 

3688 umów dzierżawy . 

Ponadto przekazano w zarząd 11 292 ha oraz w użytkowan i e wieczyste 11 I 02 ha 
gruntów. Na koniec 2000 r. nie było już gruntów pozostaj ących w administrowaniu 
gospodarstw Skarbu Pailstwa prowadzących dz i a ł a ln ość produkcyjn ą. 
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'f abc la 2. Proces rozdyspono wania n ieruchomośc i ro lnych z Zasobu A WRSP OT we Wroclawiu w latach 1992- 2000 (bru tto) stan na 3 1.1 2. 2000 r. 
Tab le 2. Managcmcm of land from Resources of the Loca ! A PA Scction of Wroc ław in 1992- 2000 

Wyszczegó ln ie ni e Spccification 3 1.12.1992 31. 12. 1993 31. 12. 1994 3 1 12. 1995 31. 12. 1996 3 1.1 2. 1997 3 1 12. 1998 3 1. 12. 1999 3 1.1 2.2000 

PowicrLc hnia gruntów sprLcdanyc h, w tym: 336 I 057 5 163 12 630 31 352 46 220 59 9 19 72 938 84 97 1 

A rea of so ld la nd in this : 

z b. ppgr - from ex satc fa nns o 62 2 873 8 570 25 055 37 962 49 924 6 1 049 7 1 546 

z PFZ i innych rytulów - from SF L and other 336 995 2 290 4 060 6 297 8 258 9 995 Il 889 13 445 

Pow ierzchnia gruntów \\ ydzicrżawionych brutto, 
w tym: o 20 954 I 04 276 258 600 3 17 97 1 336 408 35 l 278 39 1 949 403 094 

Area of land lease in this: 

z b. ppgr - from ex sa tc fanns o 18 892 94 778 240 878 290 196 303 054 3 15 260 35 1 620 360 003 

z PFZ i innyc h tytulów - from SF L and other o 2 062 9 488 l 7 722 27 775 33 354 36 0 18 40 329 43 09 1 

Liczba gospodars tw w administrowaniu o o 14 17 9 8 6 7 6 

Number fo nns in administra ti on 

Po wierzchnia gruntów w administrowa niu o o 23 446 33 173 16 868 10 656 9 609 8 466 o 
A rea of land in ad min istratio n 

Powierzc hnia gnrntów wnies ionyc h jako aport do 
spólck o o 2 11 2 18 21 8 29 1 I 370 I 388 1 388 
Land in aport Company in o.o. Excheqer 

Powierzchn ia gruntów przekazanych ni codplatnie, 
z tego: 

Land gratuitous ly lrnnsfercd 29 120 35 1 1 64 1 2 467 3 873 5 022 10 374 15 387 
- gminom, communes o 44 148 369 1 Oil 1 260 1 390 1 644 1 765 

- Lasom Paiistwowym, State Forester o o 88 I 002 1 002 2 0 15 2 554 6 344 9 082 
- innym, others 29 76 115 270 454 598 1 078 2 386 4 540 

Powierzchnia gruntów przekazai1ych w zarząd o 775 836 88 1 8 7 11 8 767 10 333 11 057 11 292 
Land transfered to state management taki ng 

Powie1zchnia gnrntów przekazanyc h w wieczys te 
uży tkowani e o o 8 8 I 477 8 214 8 762 9 505 11 102 
Utilizc etenera l 

Ż ródlo: Sprawozdania roczne Oddz i ału Terenowego Agencji Wlasnośc i Rolnej Skarbu Państwa we Wroclawiu. 
Source: Yearl y repo11s from Loca! APA Seeti on ofWrocl aw. 
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W strukturze obszarowej sprzedanych i wydzierżawionych nieruchomości rolnych 
dominują (co do ilości) umowy na kupno i dzierżawę gruntów o powierzchni do I OO ha. 
Większość gruntów w tej grupie obszarowej trafiła do ponad 35 tys. podmiotów już 
działających w rolnictwie, dając im możliwości powiększenia areału gruntów średnio 
o około 4,09 ha. Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości przekraczających I OO ha umożli
wiła działalność większych gospodarstw osób fizycznych i prawnych o przeciętnej 

powierzchni około 360 ha, kiedy średni obszar byłych ppgr przekraczał 2500 ha . Prze
jęły one majątek zorganizowany po b. ppgr oraz część zatrudnionych tam pracowników. 
Pomimo tego, że najwięcej umów dzierżawy zawa1to na grunty o małej powierzchni , 
z przeznaczeniem na powiększenie gospodarstw, to najwięcej gruntów wydzierżawiono 
na utworzenie nowych gospodarstw o powierzchni powyżej I OO ha. Zdecydowanie 
najwięcej gruntów wydzierżawiono w grupie I 00-499,9 ha ( 111 970,59 ha). Aktualny 
stan liczby umów i powierzchni wydzierżawionych gruntów przedstawiono na wykre
sach 2 i 3. 

160C01 
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I 
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• IO OOO i t 
~ 

sooo I 
•ooo j 
4000 I 
2000 1 

o I 
do 1,00 1,01-1,99 2,00-4,99 5.00·9.99 10,00-1 9.99 20.00-49.99 50.00-99.99 100.00- 500.00 · 1000.00 I 

499,99 999.99 Y>iąooJ 

grupa obszarowa 

Wykres 2. Liczba umów dzierżawy gruntów z OT A WRSP we Wrocławiu wg grup obszarowych 
- stan na 31.12.2000 r. 
Graph 2. Number of land lease contracts from Loca I APA section of Wrocław in 3 I. I 2.2000 
Źródło: Agencja Własności Rolnej Skarbu Pmistwa. Source: Agricultural Properly Agency of 
State Treasury. 
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Wykres 3. Powierzchnia gruntów wydzierżaw ionych z OT A WR SP we Wrocł aw iu wg grup 
obszarowych - stan na 31. I 2.2000 r. 
Graph 3. Area of land lease from Loca! APA section of Wrocław in 3 I. I 2.2000 
Źródło: Agencja Własności Rolnej Skarbu Pa1i stwa. Source: Agricultural Property Agcncy o r 
State Treasury. 
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Przeci ętna wielkość powierzchni sprzedanych gruntów z przeznaczeniem na po
wi ększe nie gospodarstwa wynosi 4,71 ha UR, a dzierżawionych 3,83 ha UR. Są to 
wi e lkości mające bezpośredni wpływ na zmiany obszarowe struktury agrarnej rolnictwa 
indywidualnego, do tego należy dodać sprzedaż na utworzenie nowych gospodarstw, 
w wyniku której przeci ętna wielkość takiego gospodarstwa wynosi 267,66 ha UR, oraz 
dz ie rżawę z przeznaczeniem na utworzenie samodzielnych gospodarstw, w wyniku 
której ś rednio na takie gospodarstwo przypada 381 ,24 ha UR. Tego typu działania 

Agencji wpłynęły na wzrost udziału rolnictwa indywidualnego w powierzchni użytków 
ro ln ych na terenie Dolnego Ś l ąska. 

Stan rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP na koniec roku 2000 r. przedsta
wiono w tabeli 3. Powierzchnie rozdysponowanych gruntów zostały pomniejszone 
o zwroty z różnych tytułów i w tabeli tej przedstawiono rzeczywiste ilości gruntów 
będących w rozdysponowaniu na dzie11 31 grudnia 200 l r. Struktura rozdysponowania 
potwierdza, że dz i erżawa jest najważni ej szym instrumentem rozdysponowania gruntów. 
S przedaż okazał a s i ę ważną formą rozdysponowania, choć w znacznie mniejszym stop
niu ni ż d z i e rżawa . Pozos tałe formy rozdysponowania gruntów mają małe znaczenie. 
Rozdysponowano 9 1,26% gmntów z Zasobu WRSP, a 8,74% (41 598 ha) gmntów 
pozostaje w Zasobie i oczekuj e na zagospodarowanie lub rozdysponowanie. 

Tabela 3. Stan rozdysponowani a gruntów z Zasobu na 3 1.1 2.2000 r. 
Table 3. Di stributi on of fa nnlands from Loca I APA section of Wrocław in 31. ł 2.2000 

Wyszczególnienie - Spec ificatio n 

Przcj ~ to do Zasobu ogólem - Fannlands taken over by APA 

Zagospodarowane w Zasobie: APA management lands 

Grunty w gospodarstwach będących w administrowaniu GRSP administration 

Grunty w aporcie Spó łe k z o.o. Skarbu Pm\stwa 

La nd in aport Company in o.o. Excheqer 

R-m zagospodarowane pt-zez O/TA WRSP - !o la ł APA management lands 

Rozdysponowane, w tym: lands distributed by APA in this: 

Gnmty sp1-zcdane - fa nnlands sold 

Grunty wydz ie rżaw i o ne - land lease 

Grunty przekazane nieodpł atnie - land gratuitously transfered 

Gru nty w zarząd z ie pailstwowych jednostek - state management 

Gru nty w uży t kowaniu wieczystym - utilize etenera l 

P1-zckazanc w uży t kowani e Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad - into use 
of Agcncy of Buildings and Exploitation of Highways 

Zam iana na prawo wlasnosci - ex change anto right of prope11y 

Grunty oczek ujące na rozdysponowanie w dys pozycji AZM-ów * 
to be distributcd 

• Adrnin istrn cja Zasobów Micszb niowych. Ad mi nistration of Housings' Supplies. 
Ż ró cl l o: Agencja Wbsnośc i Rolnej Skarbu Pai\stwa. 
Sourc~: Agricultu rn l Propeny Agcncy of State Treas u1y. 

Ha % 

476 235 100,00 

o 0,00 

I 388 0,29 

I 388 0,29 

433 249 90,97 

84 781 17 ,80 

312 274 65,57 

15 387 3,23 

9 639 2,02 

11 070 2,33 

66 0,01 

32 0,01 

41 598 8,74 

W latach 1994- 2000 n as tąp ił zwrot 92 695 ha gruntów, z czego zdecydowanie naj
w i ęcej zwrócono grun tów dz i erżaw i onych . Przebieg zwrotów gruntów do OT A WRSP 
we Wroc ław iu przedstawiono w tabe li 4. 
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Tabela 4. Wycofywanie gruntów rozdysponowanych z Zasobu WRSP przez OT A WRSP we 
Wrocławiu w latach 1994-2000 
Table 4. Withdrawing of dispensed soil s from Supply by Loca! APA section of Wrocław in ycars 
1994- 2000 

Wycofanie gruntów: !994 1995 1996 1997 !998 1999 2000 

Sprzedanych - sold o o o o o o 190 

Przekazanych w dz ierżawę - land lease I 627 3 912 15 505 3 l 0 15 49 667 70 275 90 820 

Przekazanych w zarząd o o I I 653 I 653 I 653 
- state management 

Przekazanych w wieczyste użytkowanie o o o o o 2 1 32 
- utilize elenera \ 

Razem - lota! I 627 3 912 15 506 3 l 016 5 l 320 7 1 949 92 695 

Źródło : Sprawozdania roczne OT A WRSP we Wrocławiu. 
Source: Yearly reports from Loca! APA Section of Wrocław. 

Proces obrotu gruntami ma charakter ciągły , wynikający z sytuacj i gospodarczej 
państwa i podmiotów wydzierżawiających grunty rolne. Zwroty dz i e rżawionych grun
tów oprócz wygaśnięć umów krótkoterminowych pojawi ły s ię w początkach 1994 r. 
i mają tendencję wzrostową. Przyczyny tego stanu związane są z wie loma czynnikami. 
Część gruntów uległa wyłączeniu z dużych dzierżaw w wyniku zgłasza nego za potTZe
bowania na powiększen i e gospodarstw rolników indywidualnych . Przyczyną zwrotów 
dzierżaw były również trudne warunki klimatyczne w latach 1996- 1998 oraz pogar
szająca się sytuacja na rynku rolniczym. Ograniczenia w przerobie buraka cukrowego, 
rzepaku oraz stagnacja cenowa i związane z tym opóźnienia z pł atnośc i ami odb iorców 
mają negatywny wpływ na gospodarstwa ro lne, które traciły płynność fin an sową. Pod
jęte działania pomocowe Uak zasilenie finansowe gospodarstw zni szczonych podczas 
powodzi równowartością I O dt pszenicy w 1997 r.) oraz kredyty klęskowe nie spełniły 

swych zadal'i. Poziom pomocy w równowat1ości I O dt pszenicy był za ni ski przy 
kosztach j ej produkcji na poziomie 18 dt, a kredyty klęskowe pod l egają zwrotowi. 
Dzierżawcy ponosili zatem dość znaczne obciążen i a, bo obejmujące: podatek rolny, 
czynsz dzi erżawny , raty wykupu majątk u okołodzierżawnego oraz odsetk i i raty z tytułu 
kredytów. Wynikiem tego są zwroty d z ierżaw. Zwrócone grunty po przejęc iu do Zaso
bu Agencji są ponownie wystaw iane do dzierżawy lub sprzedaży w za l eżn ośc i od 
zainteresowania przyszłych użytkowników. 

ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W UŻYTKOWANIU GRUNTÓW ROLNYCH 
W LAT ACH 1992-2000 

W wyniku działań restrukturyzacyj nych podj ętych przez Oddz i a ł Terenowy Agen
cji Własn ośc i Roln ej Skarbu Pa11stwa we Wrocław iu w latach 1992- 2000 na stąpił y 

zm iany własnościowe w użytkowaniu gruntów ro lnych. Zmiany te wpłyn ę ły na struktu
rę agrarną gospodarstw: indyw idualnych, publicznych i innyc h. 

Do grupy gospodarstw indywidua lnych n a l eżą gospodarstwa będące w ła s n ośc i ą 

osób prowadzącyc h dział al ność ro lni czą, a ni e mających osobowości prawnej. Na l eżą tu 
także grunty dzierżawione od Agencji Własnośc i Roln ej Skarbu Pari stwa przez te osoby. 
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W sektorze publicznym są spólki Skarbu Państwa oraz gospodarstwa w admini
strowaniu , a także gospodarstwa własnośc i samorządowej (należące do gmin) i miesza
nej (spółki z przewagą mienia pań stwowego) . 

W grupie gospodarstw innych zn ajdują się spółdzie l nie produkcyjne, kółka rolnicze 
oraz spó łki z o.o. pos i adaj ące własn e grunty oraz grunty wydzierżawione od Agencji. 

Dz i ałania Oddz i ału Terenowego A WRSP we Wrocławiu m iały znaczny wpływ na 
k szta łtowanie s i ę struktu ry włas nościowej gospodarstw rolnych na Dolnym Ś l ąsku 
w latac h 1992- 2000 . Pochodną tych dz i ałań było zwiększeni e się przeciętnej wielkości 

gospodarstw rolników indywidualnych w wyniku zakupu ziemi lub dzierżawy [Waw
rzy niak 1999]. W omawianym okres ie powierzchnia użytków rolnych we władaniu 
ro lni kó w indyw idualnych wzros ł a z 635 tys. ha do 835 tys. ha. Spowodowało to 
znaczący wzrost udziah.1 tych gospodarstw w powierzchni ogółem użytków rolnych na 
Doln ym Ś l ąsku (z 57,36% do 76,12%). Zmiany własnościowe mają swoje odzwiercie
dlenie w zmianach stmktury obszarowej gospodarstw rolników indywidualnych, co 
przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Zmi any li czby gospodarstw rolników indyw idualnych wedlug powierzchni UR na 
Dolnym Ś ląsk u (%) 
Table 5. Chan ges of num ber of pri va te fanns by area of arabie land in Lower Silesia(%) 

Rok Ycar Liczba gos podarstw 1- 2 ha 2- 5 ha 5- 10 ha 10- 15 ha > 15 ha 
Number of fa rms 

1992 82 600 19,87 27,02 30,41 14,45 8,25 

1996 78 673 25 ,06 27,00 24,46 11,72 11 ,76 

2000 9 1 424 29,24 28,06 22,03 9,76 10,91 

R Ożni ca Rcsult 

(2000- 1992) 8 824 +9,37 + l ,04 - 8,38 - 4,69 +2,66 

7. ródlo roczn iki slatystycznc województw na lata 1993 , 1997 i 200 1. 
So urcc: da ta or statistica l yearbooks or provinces ( 1993 , 1997, 200 I). 

W początkowym okresie przekształce ll polskiego rolnictwa - pomiędzy 1992 
a 1996 rok iem - ubylo na Do lnym Ś l ąsku 3927 gospodarstw rolników indywidualnych. 
W n astę pn ych latach n astąp ił zn aczący wzrost liczby tych gospodarstw - z 78 673 
w 1996 r. do 91 424 w 2000 r., czy li aż o 12 751. Ogólnie w latach 1992-2000 przybyło 
na terenie Dolnego Ś ląska 8824 gospodarstw w sektorze gospodarki indywidualnej . 
Zapewne wp lyw na tak ie zjawisko ma wiele czynników, m.in .: pogarszaj ąca się opła

ca l n ość gospodarowania w wyni ku dekoniunktury w rolnictwie i wynikaj ące z tego 
zwroty gruntów do Zasobu Skarbu Pai'l stwa w zamian za renty lub emerytury ro lnicze, 
znaczrn1 urban izacja regionu , konkurencyjne ceny ziemi z Agencji oraz jej dos tępność 

na rynku. Wzrost li czby gospodarstw by ł n aj w i ększy w grupie obszarowej 1- 2 ha UR. 
W grupie te.i wzrost wyn i ós ł ponad 9%, co jest w g łówn ej mierze wynikiem zwrotu ł ub 

s przed aży gospodarstw z jednoczesnym zatrzymaniem przez rolników niewielkiej 
dzialki przyzagrodowej . Przy rost grupy gospodarstw o obszarze powyżej 15 ha UR jest 
wy ni k iem zmn icjszenia s i ę liczby gospodarstw w przedziale 5- 15 ha UR oraz nabycia 
gruntów od A WRSP ['vVawrzyniak I 999]. 

W gru pie g spocła rs tw innych zmiany powierzchni UR w latach 1992- 2000 by ły 

ba rd ziej ; różni cowan e n i ż w grup ie gospodarstw indywidualn ych. W ł atach 1992- 2000 
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ogólna powierzchnia UR w tym sektorze wzrosła ze 108 tys. ha UR do 145 tys. ha UR, 
czyli o 37 tys . ha. Do 1995 r. powierzchnia UR w omawianej grupie wzrastała szybko, 
natomiast od 1996 r. następował spadek powierzchni UR. Było to spowodowane trud
nymi warunkami przyrodniczymi oraz złą koniunkturą w rolnictwie. 

W sektorze publicznym w przeciwieństwie do dwóch pozostałych sektorów w okre
sie 1992- 2000 nastąpił wyraźny spadek powierzchn i UR. Spadek ten wyniós ł 24 7 tys. 
ha UR. W konsekwencji sektor państwowy, zajmujący w 1992 r. blisko 33% powierzchni 
użytków rolnych na Dolnym Śląsku , w 2000 r. stanowił zaledwie 11 % tej powierzchni. 
Powyższe zmiany nastąpiły głównie na skutek działaó Oddziału Terenowego A WRSP 
we Wrocławiu. Grunty przejęte z przedsiębiorstw pat1stwowych trafiały głównie do 
odbiorców indywidualnych oraz do gospodarstw innych , co wpłynęło na opi sane wyżej 

zmiany własnościowe oraz spadek powierzchni UR w gospodarce publicznej. 
Najsilniejsze zmiany w omawianym sektorze miały miejsce w latach 1992- 1995, 

kiedy ubyło 217 tys . ha UR. W późniejszym okresie zmiany były niewielkie i do dzi ś 

utrzymuje się stała powierzchnia UR w sektorze publicznym na poziomie około 115 tys . 
ha, czyli 10-- 11% powierzchni UR Dolnego Śląska ogółem . Sektor publiczny zmniej
szył się na korzyść gospodarstw indywidualnych i innych. 

Zmiany powierzchni użytków rolnych w sektorach gospodarstw indywidualnych, 
publicznym i gospodarstw innych na Dolnym Śląsku w latach 1992- 2000 przedstawio
no w tabeli 6. 

Tabela 6. Zmiany powierzchni użytków ro lnych na Dolnym Śl ąsku według siedziby uży tkownika 
w latach 1992- 2000 
Table 6. Changes of area Gf the arabie land in Lower Silesia by seat of user of the fa rm in years 
1992-2000 

Rok Ogółem UR Gospodarstwa Gospodarstwa inne Sektor pub I iczny 
Year Total arnble land indywidualne Othcr fanns State fanns 

(AL.) in this Private fanns 

tys. ha tys. ha % tys . ha % tys. ha % 
th . ha th . ha lh. ha th . ha 

1992 1107 635 57,36 108 9,76 364 32,88 

1993 I 100 653 59,36 I 19 10,82 328 29,82 

1994 I Ili 716 64,45 138 12,42 257 23, IJ 

1995 1087 739 67,98 201 18,50 147 13,52 
1996 1087 780 71,76 185 17,02 122 11 ,22 
1997 1084 790 72,88 180 16,68 11 4 10,52 
1998 1077 796 73,9 1 163 I 5,22 11 8 10,87 
1999 1094 842 76,96 143 13,07 109 9,97 

2000 1097 835 76, 12 145 I 3,22 I I 7 10,66 

Ż ródlo: Roczniki Statystyczne GUS, In fo rmator WUS-u: Makroregion Poludniowo-Zachodni . 
Source: Central S tati s ticał Office, Province Stati sti ca l Office or the soulh-western macro- region. 

Przemiany w rolnictwie u za l eżnion e są m.in. od czynników przyrodniczych i ryn
kowych , co uwidacznia s i ę w zmianach własn ości owych. Po powodzi w 1997 r. n as tąp ił 

skokowy wzrost Zasobu Skarbu Paóstwa, aby ponownie, po wzrośc i e rozdysponowania 
w latach 1998 i 1999, n astąp iło wyraźne za łamani e w 2000 r. Odbiorcą gru ntów jest 
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sektor rolnictwa indywidualnego i pozostałej gospodarki. Zjawiska takie będą wystę
powały i w przyszłośc i. Wynika to z rejestracji przez GUS gruntów dzierżawionych 
przez rolników indywidualnych od Agencji w sektorze gospodarki indywidualnej, 
podobnie w sektorze inne gospodarstwa występują spółki i spółdzielnie posiadające 
wlasne grunty oraz grunty wydzierżawione od Agencji. Grunty te będą częścią ruchomą 
w rejestrach spisowych GUS-u, a ich zmienna wielkość zależna będzie od koniunktury 
w rolnictwie. 

PODSUMOWANIE 

Procesy przek ształceń polskiego rolnictwa miały wyraźny wpływ na zmianę struk
tury agrarnej i własnościowej rolnictwa państwowego na terenie Dolnego Śląska 
w latach 1992- 2000. Oddział Terenowy A WRSP we Wrocławiu od początku działalno
ści , tj . od 1992 r„ do końca grudnia 2000 r. , realizując przekształcenia strukturalne 
w rolnictwie pa11stwowym, przej ą! 476 235 ha gruntów pochodzących głównie z byłych 
140 ppgr oraz z Pailstwowego Funduszu Ziemi. Na zmiany w strukturze agrarnej go
spodarstw rolnych Dolnego Śląska największy wpływ wywarły dzierżawa oraz sprzedaż 
gruntów, a w dalszej kolejnośc i: nieodplatne przekazanie, przekazanie w użytkowanie 
wieczyste, przekazanie w zarząd , wniesienie do spółki Skarbu Pailstwa jako aport, 
przekazanie w użytkowanie Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad oraz zamiana na 
prawo wlasności. W wyniku przeksztalceil struktura obszarowa gruntów uległa zmianie. 
Wedlug stanu na 3 1.1 2.2000 r„ przeciętna wielkość areału gruntów przekazanego 
na pow ięk szeni e gospodarstwa w drodze sprzedaży i dzierżawy to 4,09 ha. Na około 
397 tys. ha sprzedanych i wydzierżawionych gruntów aż 252,5 tys. ha przypadało na 
tworzenie nowych gospodarstw, a ś rednia wielkość utworzonego w ten sposób gospo
lars twa to 359,72 ha. 

W wyniku trudnych warunków przyrodniczych i złej koniunktury w rolnictwie oraz 
niedotrzymywania warunków umów w latach 1992-2000 wycofano z użytkowania 
i zwrócono do Zasobu WRSP l ączni e 92 695 ha gruntów. Najwięcej gruntów wycofano 
z d z i e rżawy - 90 820 ha. Wycofywanie gruntów wykazuje tendencję wzrostową. 

W latach 1992- 2000 stwierdzono wzrost powierzchni użytków rolnych w sektorze 
gospodarstw indywidualnych z 635 tys. ha w 1992 r. do 835 tys. ha w 2000 r. W tym 
samym okres ie powierzchnia u żytków rolnych w sektorze gospodarstw innych wzrosła 
ze I 08 tys. ha w 1992 r. do 145 tys. ha w 2000 r. Wzrost powierzchni UR w tych 
sektorach odbyl s i ę kosztem sektora publicznego, w którym ilość UR zmniejszy ła s ię 

z 364 tys . ha w 1992 r. do I 17 tys . ha w 2000 r. W latach 1992- 2000, w wyniku 111.in. 
zwrotów gruntów za emerytury i renty rolnicze, urbanizacji regionu, konkurencyjności 
cen ziemi z Agencji i jej dost ępnośc i na rynku, liczba gospodarstw indywidualnych na 
tereni e Do lnego Ś l ą ka wzrosla z 82 600 do 9 1 424. Zmiany w grupach obszarowych 
wskazuj ą 11a wyraźny wzrost li czby gospodarstw w grupie 1- 2 ha UR (+9,37%) oraz 
mniejszy w grup;ich powyżej 15 ha UR ( 2,66%) i 2- 5 ha UR (+ 1,04%), kosztem 
z11111icjsza11ia iQ li czby gospodarstw w grupie 5- 15 ha UR (- 13,07%). 
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STRUCTURAL TRANSFORMA TION OF THE POLISH STATE 
AGRICUL TURE SECTOR IN THE LO WER SILESIA REGION AFTER 1991 

Abstract. Structural changes in the agriculture of Poland were triggercd by a difficułt 
situation of the state-owned fanns in the late eighties. The cruciał fac tor or changcs in the 
agrarian structure of Lower Silesia in the period of I 992- 2000 was a land lease. There 
were also other important factors like a sale of the land or other form s of łand 's a łł ocation. 

Due to the restructuring there was a significant growth of the acreage in th e indi vidual 
fanners' sector. Within 2000, 91.26% of land owned by a loca! APA secti on in Wrocław 
were alłocated and 8. 74% stil! needs to be allocated. 

Key words: agriculture, Lower Silesia, transform ations, sale, lease. 
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ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW 
WIEJSKICH POD WZGLĘDEM ICH WYPOSAŻENIA 
INFRASTRUKTURALNEGO 

Irena Kropsz 

Streszczenie. Obszary wiejskie w Polsce są mocno zróżnicowane. Obok bogatszych, 
zaawansowanych w procesie transformacji , występują regiony biedne, pozostające daleko 
w tyle. Nawet w obrębie tego samego w~jewództwa pojawia się znaczne przestrzenne 
zróżnicowan ie w poziomie rozwoju poszczególnych gmin , podobnie przedstawia s i ę sytu
acja wewnątrz danej gminy. W opracowaniu dokonano analizy poziomu wyposażenia 
w podstawowe elementy infrastruktury technicznej , społecznej i ekonomicznej na terenie 
wybranych gmin Dolnego Śląska. Następnie za pomocą metod statystycznych dokonano 
waloryzacji punktowej obszarów wiejskich pod względem poziom u infrastruktury, wyka
zuj ąc zróżnicowanie pomiędzy gminami oraz w obrębie danych gmin, analizując 

poszczególne wsie. 

Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, wieś, infrastruktura, zróżnicowanie, waloryzacja. 

WSTĘP 

Stan infrastruktury w Polsce jest bardzo zróżnicowany, od dobrego do bardzo s ł a

bego, a o jego jakości decydują trzy rodzaje infrastruktury: techniczna, spo łeczna 

i ekonomiczna. Im bardziej rozwinięty jest dany rodzaj infrastruktury, tym lepsze 
i atrakcyjniejsze są dane tereny do osiedlania się i życia na nich mieszkańców oraz 
rozwoju gospodarczego regionu. Różnice, jakie występują w wyposażeniu poszczegól
nych regionów Polski w najpotrzebniejsze elementy infrastruktury, duża ich koncentra
cja w miastach , a słaba na obszarach wiejskich niekorzystnie wpływają na rozwój tych 
drugich , na warunki życia mieszkańców , a także na postępującą degradację środow i ska 

naturalnego (dotkliwy brak kanalizacj i, oczyszczalni ścieków , prawidłowej gospodarki 
odpadami stałymi) [Gruszczyński, Kwapisz 2001 ]. 

Znaczenie infrastruktury w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich 
wynika z faktu , że stanowi ona podstawę wszelkiej działalności gospodarczej , warun
kując jej zakres, strukturę i przestrzenne rozmieszczenie. W tym kontekście poziom 
rozwoju infrastruktury może decydować o atrakcyjności bądź nieatrakcyjności regionu, 



162 I. Kropsz 

gminy, wsi , a więc stanowi o szansach lub barierach ich dalszego rozwoju. Zakłada się 
bowiem, że gospodarcze ożywienie obszarów wiejskich to przede wszystkim rozwój 
nowych dziedzin dziafalności gospodarczej i związany z tym wzrost liczby miejsc pracy 
na ws i poza rolnictwem. Infrastruktura jako czynnik aktywizujący postęp społeczno
-gos podarczy stanowi jednocześnie jeden z ważnych wyznaczników warunków życia na 
ws i [Pi ęcek 1997]. 

Rozwój dz i ała lnośc i pozaro lniczej na wsi może się odbywać przez jej uruchamianie 
w gospodarstwach rolniczych lub przez tworzenie przedsiębiorstw w sferze pozarolni
czej . Działa ln ość gospodarcza na terenach wiejskich jest prowadzona głównie przez 
osoby prywatne, spółd z i e lni e i spółki z udziałem kapitału zagranicznego, w znacznym 
stopniu spoza układu lokalnego. Chcąc przyciągnąć kapitał , należy stworzyć dogodne 
warunki inwestowania, m. in . poprzez dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Związane jest to 
z tym, i ż prywatni przeds i ęb i orcy nie są zbyt chętni do inwestowania w infrastrukturę, 

bo uważają, że na l eży to do władz lokalnych [Marcysiak, Marcysiak 1998]. Można więc 
zaryzykować tu stwierdzenie, że stan infrastruktury w wielu przypadkach będzie jed
nym z kluczowych czynników przyciągających lub hamujących napływ kapitału (nie 
ty lko zagranicznego) angażującego s ię w rozwój przedsiębiorczości wiejskiej . Odpowie
dni , to znaczy dostosowany do obecnych potrzeb, poziom infrastruktury obniża bowiem 
koszty przedsięwzi ęcia, decyduje o j ego efektywności i rentowności [Pięcek 1997]. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Doceniając ważną rolę infrastruktury, w opracowaniu sfonnułowano następujące cele: 
wykazanie zróżnicowania obszarów wiejskich Dolnego Śląska pod względem wy
posażenia infrastrukturalnego na podstawie waloryzacji punktowej; 
okreś l enie przydatnośc i waloryzacji obszarów wiejskich pod względem ich wypo
sażenia w infrastrukturę w podejmowaniu decy~ji . 

Dla zrea li zowania sformułowanych celów przeprowadzono w 1999 r. badania na 
obszarze czterech by łych województw Dolnego Śląska. Na podstawie zebranych mate
riałów źródłowych dokonano analizy poziomu wyposażenia w podstawowe elementy 
infrastru ktury technicznej , ekonomicznej i społecznej byłych województw Dolnego 
Ś l ąska. Zebrane in fo rmacje pos łużyły do analiz statystycznych, w szczególności zaś 
wyn iki te po wcześni ejszej standaryzacj i, mającej na celu ujednolicenie wartości 

różnomianowych , pos łużyły do waloryzacji obszarów wiejskich Dolnego Śląska pod 
wzg l ędem poziomu infrastruktury, przy wykorzystaniu statystycznych metod: analizy 
skupi e1'1 i wielowymiarowej anali zy korespondencji . Podstawowymi źródłami danych 
by ły ankieta dotycząca stanu infrastrnktury wsi opracowana w Katedrze Ekonomiki 
i Organi zacji Rolnictwa Akade mii Rolniczej we Wrocławiu oraz informacje publiko
wa ne w statystyce powszeclrnej. 

Analiza stanu in frastrnktu ry obszarów wiejskich wszystkich gmin rejonu badawcze
go, j ako popu lacj i genera lnej , przeprowadzona w 1996 r. umożliwiła wytypowanie do 
da lszyc h baciar! gmin o najlepszym, średnim i najgorszym wyposażeniu w wybrane 
e lementy infras truktury. Dla każdego z 4 województw metodą doboru celowego wybra
no po J gminy wedrug powyższego podz i a łu. Zatem ogółem wybrano 36 gmin. Na 
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terenie wybranych gmin w sposób losowy dobrano po 3 wsie zakwalifikowane do 
szczegółowej ankietyzacji w 1999 r. Badaniom w 1999 r. poddano wi ęc 36 gmin oraz 
l 08 wsi. Materiał źródłowy zebrano metodą ankietową [Kopeć 1983 ; Stachak, Woźniak 

1981; Pytkowski 1985]. 
Zakres badań obejmował analizę wybranych elementów infrastruktury technicznej , 

społecznej i ekonomicznej. Do opracowań wybrano po pięć elementów z każdego 
rodzaju infrastruktury. W obrębie infrastruktu1y technicznej anali zie poddano: s i eć 

wodociągową i kanalizacyjną, gaz przewodowy, liczbę abonentów telefonicznych oraz 
gęstość dróg o nawierzchni twardej. Dostępność poszczególnych elementów infrastruktu
ry technicznej określano jako procent gospodarstw wyposażonych w dany element, 
długość dróg w km/I OO km2

, a liczbę abonentów telefonicznych na I OOO mieszka ńców. 
Do elementów infrastruktury społecznej wybrano szkoty podstawowe i ponadpodsta
wowe, biblioteki, przychodnie i ośrodki zdrowia oraz apteki . Wyposażenie w infra
strukturę społeczną określano dwojako: na I OOO mieszkańców oraz, uwzględniając 

przestrzenny charakter obszarów wiejskich, również na I OO km2
. Spoś ród elementów 

infrastruktury ekonomicznej pod uwagę były brane instytucje finansowe, punkty świad
czące usługi rolnicze, punkty skupu i zaopatrzenia oraz zakłady rzemieś lnicze . 

Elementy infrastruktuiy ekonomicznej przeliczano na I OO km2
. 

Przy opracowaniu zebranego materiału wykorzystano następujące metody: 
• metodę opisową do charakte1ystyki gmin i wsi pod wzgl ędem wyposaże nia infra

strnkturalnego, 
• metodę porównawczą do porównania gmin i wsi dolnoś l ąskich w obrębie ca ł ej 

populacji [Kopeć 1983], 
• metody statystyczne: 

analizę skupień - do grupowania obiektów (gmin i wsi) na podstawie wybra
nych elementów infrastruktury technicznej , społecznej i ekonomicznej [Sagan 
2001 ; Statistica PL], 
wielowymiarową analizę korespondencji - do waloryzacji infrastruktury obsza
rów wiejskich Dolnego Śląska, nadając wartości punktowe poszczegó ln ym 
rodzajom infrastruktury w zależności od poziomu ich wyposażeni a na ob za
rach badanych gmin i wsi [Statisti ca PL]. 

WYNIKI BADAŃ 

Dz i ęki analizie skupieó uzyskano podz iał gmin i wsi na grupy j akośc i owe pod 
względem ich wyposażenia w infrastrukturę. Anali za ta zos ta ł a wykonana dla 36 gmin 
i 108 wsi na terenie obszarów wi ejski ch Dolnego Ś l ąs k a . Gminy zos ta ły podzielone na 
trzy j ednorodne skupienia w zakres ie wyposażeni a w elementy in fra stru ktury technicz
nej , spolecznej i ekonomicznej , natomiast ws ie podzielono na trzy skupienia w zak res ie 
infrastruktury technicznej i ekonomicznej oraz na dwa skupienia w zakres ie elementów 
infrastruktu1y s po łecznej. Ze wzg l ędu na poziom infra tru ktu1y, jaki by ł reprezentowa
ny przez dane gminy i ws ie w skupieniach, okreś l a n o j e jako lepsze, ś red ni e i gorsze, 
czyli kategori e j a k ośc i owe dla poszczegó lnych rodzajów in frastruktury. miny i wsie 
podzielone w skupienia ch arak te ryzuj ące s i ę podobnym wyposaże ni em w wy bra ne 
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elementy infrastruktury stanowiły podstawę do utworzenia macierzy kodów, a ta wpro
wadzona do wielowymiarowej analizy, pozwoliła uzyskać współrzędne , które po prze
skalowaniu były podstawą do nadania punktów gminom i wsiom w za leżności od 
poziomu ich wyposażenia w infrastrukturę i przynależnośc i do określonej kategori i 
j akościowej. Poziom wyposażenia gmin w infrastrukturę ogółem zawierał się w prze
dziale od 35 do 279 punktów. Dla zilustrowania tej punktacji w tabeli I przedstawiono 
15 gm in (po 5 z grup najlepiej , przeciętnie i najgorzej wyposażonych) , które zostały 
wybrane z 36 gmin badanych w 1999 r. W tabeli 1 zawarte są również informacje 
o zróżnicowaniu wyposażenia gmin w poszczególny rodzaj infrastruktury. 

Wartość minima l ną (gminy najgorzej wyposażone) osiągnęło 17% badanej popula
cji, natomiast wartość maksymalną (gminy najlepiej wyposażone) wyliczono dla 6% 
populacji. Nadanie wat1ości punktowych również dla poszczególnych rodzajów infra
struktury umożli wiło ocenę jej wewnętrznego zróżnicowania. 

Tabela I. Ocena punktowa poziomu wyposażenia w infrastrukturę dla przykładowych gmin dol
noś l ąskich 

Table I. Estimation in points of the level of infrastructure outfit examplified by some Lower 
Sil csian communiti es 

Liczba punktów 
Lp. Gminy Number ofpoints 
No. Communities ogółem techniczna społeczna ekonomiczna 

total technological social economical 

Lubin 279 88 91 100 
2. Rudna 279 88 91 100 
3. G łogów 273 88 85 100 
.J . Klodzko 247 56 91 100 
5. Swi.; ta Katarzyna 222 88 85 49 
6. K ro toszyc ~ 199 88 91 20 
7. Zgoi-Leice 193 88 85 20 
8. J;111owicc Wi elkie 167 56 91 20 
9. Dh1gol, ka 161 56 85 20 

10. Jaworzyna S l ąska 11 5 15 o 100 
11 . t ~lr~1 Kami enica 76 56 o 20 
12. Kostomloty 64 15 o 49 
13. Jordanów S l ąski 35 15 o 20 
1.J . Mi liCI. 35 15 o 20 
15. R;idków 35 15 o 20 

i ródlo: l3 adan ia włas n e . 

Podobna punktacja wykonana dla I 08 wsi po łożonych na obszarach wiejskich Dol
nego · l ąska wykaza ł a wi ę ksze zróżnicowan i e w porównaniu do gmi n. Zawierała s ię 
on;i w granicach od wartości minimalnej równej 16 punktów (ws ie najgorzej wyposażo

ne) do warJ ośc i maksymalnej wynoszącej 272 punkty (wsie naj lepi ej wyposażon e). 

Prawic 19° o badanych wsi ocen iono wartośc i ą minima ln ą, natomiast 7% wsi uzyskało 
wari ość mak ym;i ln ą. Podobn ie jak w przypadku gmin, uwagę zwraca duże wewn ętrzne 

zrói'.nicow;i ni c poziomu wyposażeni a poszczególnych rodzajów infras truktury . 
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W celu oceny stanu infrastruktury obszarów wiejskich Dolnego Śląska w 1999 r. , 
przyjęto skalę punktową, zakładając wyposażenie najlepsze powyżej 200 punktów, 
przeciętne 100-200 punktów oraz najgorsze do I OO punktów (tab. 2). 

Tabela 2. Rozkład gmin i wsi o zróżn icowanej waloryzacji infrastruktury [%] 
Table 2. Distribution of the communities and villages with diversified inrrastructure valorisation [%] 

Lp. Wyszczególnienie Udzial w populacji - Share in population 

No. Specification gmin - communities wsi - villages 

1. do 50 punktów 16,67 58,33 

2. 50-1 OO punktów 19,44 6,48 

3. l 00- 150 punktów 11 , 11 16,67 

4. 150- 200 punktów 16,67 9,26 

5. 200-250 punktów 25,00 1,85 

6. powyżej 250 punktów 11 , 11 7,41 

Żródlo: Badania własne. 

Na podstawie tej punktacji można stwierdzić , że w grupie do 1 OO punktów ( n ajsła

biej wyposażonych w wybrane elementy infrastruktury) zna lazło s ię 36% badanych 
gmin oraz prawie 65% wsi. W grupie powyżej 200 punktów (najlepiej wyposażonych) 
było 36% gmin oraz tylko 9% wsi dolnośląskich. Tak więc widoczne j est znacznie 
większe zróżnicowanie wyposażenia infrastrukturalnego, z wyraźnym przes uni ęci em 
w stronę obiektów najsłabiej wyposażonych w obrębie wsi dolnoś l ąskich , natomiast 
mniejsze rozwarstwienie waloryzacji obserwuje się w przypadku badanych gmin (tab. 2). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Unowocześnienie infrastruktury na obszarach wiejskich wymaga przeznaczenia na 
ten cel znacznych środków finansowych , które pochodzą przede wszystkim z budże tów 

lokalnych. Relatywnie niskie dochody budżetowe większośc i samorządów loka lnych 
nie stwarzają jednak szans na szybką poprawę stanu infrastruktury na tych obszarach. 
Stąd konieczne byłoby pozyskanie na ten ce l środków z innych źródeł [Czykier
-Wierzba 1998]. 

Przedsięwzięcia infrastrukturalne z racji ich wysokiej kapitałochłonnoś ci , dług i c h 

okresów realizacji i eksploatacji oraz złożonych profili ryzyka stanowią trudne przed
mioty finansowania. Sytuacja szczególnie komplikuje s i ę , gdy skala niedostosowa11 
w sferze infrastruktury jest bardzo duża , a kraj dysponuje ograniczonymi moż li wośc i a
mi kreacji niezbędnych funduszy , o które ponadto ostro konkurują cele długook resowe 

z pilnymi potrzebami bieżącymi. Taki splot uwarunkowań spotyka s i ę w Pol sce 
[Kulawik 2000] . 

Każda gmina powinna mieć swój program rozwoju naw i ązuj ący do polity ki pa11-
stwa i regionu. Wsparcie finan sowe gmin musi być znaczne i powinno być prowadzone 
przez wie le lat, obej mując całą gamę form - od dotacji ce lowych do preferencyj nych, 
ni skooprocentowanych, długookresowych kredytów z krajowych i zagrani cznych 
źródeł. W staraniach o środki finansowe władze gminne powinny pam i ę tać o zasadzie, 
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że chę tnie udz iela s ię pomocy finansowej tym, którzy dużym wkładem własnym gwaran
tuj ą rea li zacj ę cennych środowiskowo, gospodarczo i społecznie inicjatyw [Bujak 1998]. 

B i o rąc pod uwagę powyższe zagadnienie, można wywnioskować, że istnieje zapo
trzebowanie na coraz doskonalsze adaptacje, między innymi statystycznych metod 
wielowym iarowych (inaczej wie locechowych lub wielozmiennych), przy użyciu któ
rych można analizować i interpretować dane pozyskiwane z obserwacji [Mądry 1993]. 
W niniejszym opracowaniu podj ęto więc próbę adaptacji i przedstawienia możliwości 
zastosowania metod statystycznych do oceny i interpretacji zróżn icowania wyposażenia 
w wybrane elementy infrastruktury technicznej, spo-łecznej i ekonomicznej . 

Przy usta lan iu zapotrzebowania na środki finansowe przez poszczególne jednostki 
sam orządów terytorialnych, zgodnie z wypracowywanymi przez nie strategiami, nie
zbędna j est ana li za poziomu wyposażenia infrastruktury wsi, gmin i województw oraz 
waloryzacja obszarów wiejskich uwzględniająca zróżnicowanie w poziomie wyposaże
nia infrastrukturalnego. 

Info rm acje te mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących pla
nów inwestycyjnych w zakres ie infrastruktury przez władze samorządowe, są również 
ważne dla przedsiębiorców mających zamiar lokalizować działalności gospodarcze na 
obszarach wiejskich Dolnego Ś l ąska. Dla władz samorządowych gminy o najniższej 
punktacji powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności w zamierzeniach inwe
stycyjnych, ze szczegó lnym uwzg l ędnieniem rodzaju infrastruktury o najniższej liczbie 
punktów. Uwzg l ędni ając przyc iągaj ący charakter infrastruktury, inwestorzy zaktywi
zuj ą przeds i ę bi orczość chętniej na terenie gmin wyżej punktowanych, czyli lepiej 
wyposażonych w infrastrukturę , natomiast mniejsze za interesowanie wykażą gminami 
o slabej wa loryzacji w zakres ie infrastruktury. 

Zaproponowany sposób oceny punktowej poziomu wyposażenia w poszczególne 
rodzaje infrastruktury może być pomocny w realizacji polityki regionalnej. Wobec 
powszechnego deficytu środków fin ansowych na modernizację obszarów wiejskich 
i istnienia konkurencj i w zapotrzebowaniu na te środki (także fundusze przedakcesyjne 
i stru kturalne wspierające rozwój infrastruktury), zaproponowana metoda waloryzacji 
może s ta now i ć dobrą podstawę podejmowania decyzji zw iązanych z alokacją środków 
finansowych w ramach sprawnych planów i strategii. 

Przeprowadzone badani a pozwo liły na sformułowanie następujących wniosków: 
l . Obszary wiejski e na terenie Dolnego Ś l ąska wykazaly duże zróżnicowanie pod 

wzg!Qdem wyposażeni a w wybrane elementy infrastruktury zarówno w obrębie ana li
zowanych gmin jak również wsi. Na terenie ws i dolnoś ląsk ich widać znacznie większe 
zróżni cowan i e w porównaniu do gmin , z przewagą tych, które znajdują się w grupie 
najsl:ib ie.i wyposażonych. Przeprowadzona wa loryzacja punktowa gmin i wsi okazała 
siQ przydatna do oceny zróżn i cowani a ich poziom u wyposażenia infrastrukturalnego. 

2. Zaproponowana metoda oceny zró żnicowani a poziomu wyposażenia infrastruk
turn l11 ego może być wykorzystana w podejmowaniu decyzji in westycyjnych zarówno 
pr1.cz wlad e lokalne. jak i przed s i ęb i o rców zam i erzaj ącyc h lokować kapitał na obsza
rnc h wic_i sk ich Dolnego Ś ląs ka . 

~. Przepro wadzona wa loryzacja może być również dobrą podstawą przy podej mo
waniu decyzji llriansowych w ramach sprawnych planów i strategi i rozwojowych 
1. 111 0.ll iwośc i ą ubieg:rnin s i ę o fundu sze przedakcesyjne i strukturalne. 
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SPECIAL DIVERSITY OF THE RURAL AREAS REGARDING THEIR 
INFRASTRUCTURAL OUTFIT 

Abstract. The ru ral areas in Poland are very diverse. There are those wea lthi er ones, more 
advanced in the process of its transfonnation and, on the other hand there are some poor 
regions which rema in signi fieantly underdeveloped. Even within one voivodship a lot of 
differences can be observed and moreover, there are many di ffe rences even among one 
community. This paper discusses the level of equipment of basie technica l, socia l and 
economie elements in the chosen commun ities in Lower Silesia reg ion. The statistical 
method of point valorization was used in th e analyse in order to highli ght differen ees 
among communities and among villages within one community. 
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INTERNET - JEDNYM Z ELEMENTÓW WSPIERANIA 
SEKTORA MAL YCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 

Krzysztof Kandefer 

Streszczenie. Rozwój Internetu w Polsce następuje sukcesywnie. Obserwując j ednak 
trendy ogólnoświatowe, można wysnuć tylko jeden wniosek: Internet będzie odgrywał 
coraz bardziej znaczącą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. 

W Polsce mamy do czynienia ze wzrastającym wyraźnie od półtora roku zaintereso
waniem możliwością korzystania z tego, co oferuje Internet. Można s ię spodzi ewać, że 

za rok, dwa Jata prawie wszystkie firmy wykorzystujące w jakikolwiek sposób w swej 
działalności komputery uznają za konieczne uzyskanie dostępu do Internetu. Pozwoli im 
to zarówno na korzystanie z usług świadczonych w sieci , jak i na promowanie własnej 
działalności - promowanie produktów i usług . 

Internet odgrywa coraz większą rolę w rozwoju gospodarczym świata. W Internecie 
widoczne są firmy zlokalizowane w dużych aglomeracjach miejskich, które i tak mają 
zdecydowanie większą perspektywę zdobycia rynku. Przedsiębiorstwa, które znajduj ą s i ę 

w regionach oddalonych od centrów miejskich powinny zintensyfikować pracę nad 
swoim rozwojem w mediach elektronicznych. Na tym powinna s i ę skupić praca zarówno 
samych zainteresowanych, jak i programów pomocowych oferowanych przez rząd i kraje 
Wspólnoty Europejskiej. 

Internet jest coraz częściej traktowany jako nowe medium, jednak zdecydowanie 
bardziej wszechstronne niż radio, telewizja czy prasa. Reasumując, Internet j est „skazany 
na sukces", a my wszyscy na wykorzystywanie jego zasobów. 

Słowa kluczowe: Internet, małe i średnie przeds iębiorstwa (MŚP), handel elektroniczny. 

WSTĘP 

„Przyspieszone stosowanie technologii informatycznych i łączności oraz nadejście 
ery Internetu sprawiły, że w zasięgu obywateli, rządów i przedsiębiorstw różnej wielko
ści na całym świecie znalazły się narzędzia o wielkiej si le oddziaływania. Wywołuje to 
głębokie zmiany w organizacji wewnętrznej zarówno ekip rządzących, jak i biznesu, 
w organizacji pracy i wymogach dotyczących kwalifikacji pracowniczych , w stosun
kach łączących przedsiębiorstwa, partnerów w interesach, obywateli i rządy. Technolo
gie te wywierają znaczny wpływ na całokształt gospodarki, a polityka, która zawiaduje 
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ich stosowaniem oraz pobudza do ich wykorzystania i wdrażania, ma głos decydujący 
w modernizacji tej właśnie gospodarki" [ eEurope+ 2001]. 

Burzliwy rozwój technologiczny nastąpił na przestrzeni ostatnich lat. To właśnie 
wprowadzenie do powszechnego użytku komputerów i łączenie ich w sieć stwarza tak 
wiele możliwości. Do najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej wykorzystywa
nych sieci należy Internet, określany mianem WWW, czyli World Wide Web (ang. 
ś wiatowa pajęczyna). Internet to globalna sieć komputerowa zapoczątkowana w latach 
60. XX wieku łącząca ze sobą miliony komputerów na całym świecie, umożliwiając ich 
użytkownikom wzajemne przesyłanie infonnacji za pomocą sieci telefonicznej oraz 
tzw. ł ączy specjalnych, takich jak światłowody i łącza satelitarne [Słownik wyrazów 
obcych 1999]. 

Stosowanie nowych technologii zwiększa wydajność pracy, rutynowe czynności 
przestaj ą sprawiać jakąkolwiek trudność . Niektórzy twierdzą, że w tej chwili przeży
wamy trzecią fal ę w rozwoju społeczno-gospodarczym świata. Pierwsza to dominacja 
rolnictwa i związany z tym sposób życia. Przemysł i jego rozwój to druga fala . Zjawi
sko, które dz i ś przeżywamy - tworzenie się społeczeństwa informacyjnego - to kolejny 
przełom . Ta cywilizacja niesie ze sobą nowy styl życia rodzinnego, zmiany w sposobie 
pracy, nowy kształt życia gospodarczego, a przede wszystkim: nową świadomość . 

Nowa świadomość to głównie inny sposób postrzegania wielu spraw. To całkowite 
przestawienie świadomości , ale także sposobu życia . Kiedyś, żeby pracować , trzeba 
było i ść do pracy, żeby zobaczyć premierę filmu - nabyć bilet. Dziś wystarczy „okno na 
świat'', czyli komputer podłączony do Internetu. 

Wydaje s ię celowe, aby do dalszych rozważai1 doprecyzować pojęcie społeczeństwa 
informacyjnego. Jak podaje Słownik encyklopedyczny, jest to „( ... ) nowy typ społeczeń
stwa, kształtujący s i ę w krajach postindustrialnych, w któ1ych rozvvój technologii osiągnął 
najszybsze tempo. W społecze11stwie informacyjnym zarządzanie infonnacją, jej jakość , 

szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności zarówno w prze
myś l e , jak i w usługach ( ... )" [Słownik encyklopedyczny - edukacja obywatelska 1998]. 

Ze wzg lędu na duże możliwości , które stwarza posiadanie dostępu do Internetu, co
raz wi ęcej podmiotów na 1y nku taki dostęp posiada lub zamierza go uzyskać. Chciał
bym podkreś li ć fakt , że od strony technicznej dostęp do Internetu może być zapewniony 
w każdym miejscu, w którym jest linia telefoniczna. I nie ma znaczenia, czy jest to 
do tęp przez łącza komórkowe, satelitarne, czy też przez zwykłą linię stacjonarną. 

O tatnie os iągni ę ci a techniki dopuszczają również dostarczenie sygnału internetowego 
poprzez I ini ę energetyczn ą. 

INTERNET W POLSCE 

W Polsce dlugo wokó ł problematyki społ ecze ństwa infonnacyjnego panowała nie
mal kompletna cisza. Jedynie Komitet Badań Naukowych, w ramach szczupłych środ

kó\ n:i n aukę, fin ansowa ł dz i a ł a nie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej , 
zapewni aj ąc dos tęp do Internetu ucze lniom. Początkowo spora część tych pieniędzy 
t rafi ł a fi11 al11ic do TP A, bowiem NA K nie budował własnych łączy transmi syjnych, 
lecz .ie dz i erżawił. Tymczasem w TP SA dz i e rżawa łąc zy do transmisji danych była 
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traktowana jako źródło atrakcyjnych wpływów. W 1993 r. trzyletnia opłata za dzierża
wę kilkudziesięciokilometrowego łącza 2 Mb/s wynosiła mniej więcej tyle samo, co 
koszt wybudowania nowego łącza . Dzisiaj , w innej sytuacji, łatwo krytykować NASK. 
Ówczesna praktyka pokazywała , że próby ominięcia TP SA były teoretycznie możliwe , 
ale praktycznie skazane na niepowodzenie. NASK nie mus i a ł jednak trnszczyć s i ę 

o szukanie niestandardowych dróg - sam również by ł monopoli stą, gdyż prywatni 
dostawcy usług internetowych łączyli się ze światem za jego pośredn ictwem. W sumie 
to, co pierwotnie służyło rozwojowi Internetu , w pewnym momencie okazalo s i ę prze
szkodą i hamulcem. 

Encyklopedyczna definicja słowa „Internet" brzmi następuj ąco: „najw iększa s i eć 

komputerowa na świecie, składa s ię z wielu tysięcy mniejszych siec i; powstala w USA 
z umchomionej 1969 sieci ARPANET (przeznaczonej dla celów militarnych) oraz 
z utworzonej 1984 sieci NSFNET (pierwotnie przeznaczonej dla ośrodków naukowych 
i szkolnictwa wyższego); powszechnie wykorzystywana przez użytkown ików kompute
rów, zwłaszcza do wyszukiwania i pozyskiwania informacji i programów z zasobów 
dostępnych w sieci, do przesyłania poczty elektronicznej ; informacje tekstowe w Inter
necie są zwykle prezentowane w postaci hipertekstu (WWW); do ich wyszukiwania 
służą specjalne programy zw. przeglądarkami ; Internet jest coraz częściej wykorzysty
wany także do przesyłania przedstawionych w postaci cyfrowej obrazów, sekwencji 
filmowych i zapisów dźwięku ; wszelkiego rodzaju pliki mogą być w Internec ie przeka
zywane za pomocą tzw. usługi FTP (ang. File Transfer Protocol); korzystanie z Internetu 
wymaga uzyskania tzw. konta internetowego, tj. własnego adresu w siec i; li czba użyt

kowników Internetu bardzo szybko rośnie" [Encyklopedia multimedia lna PWN 1996]. 
Polska - tak jak większość krajów dawnego bloku wschodniego - przeżywa burz

liwy napływ nowych technologii w ostatnich kilkunastu latach. Komputery do prywat
nych domów na dużą skalę zawitały dopiero w ostat11im dziesięcioleciu . .Jednak rynek 
ten - będąc bardzo chłonnym - rozwija s ię dynamicznie. W Polsce poziom „kompute
ryzacj i spolecze11 stwa" jest ciągle niski na tl e krajów Unii Europejsk iej , podobnie jest 
z korzystaniem z Internetu. Porównując „gęstość" siec i Internet w Pol sce oraz na przy
kład w Czechach i na Węgrzech , nie mamy powodów do szczególnej dumy. Polska s i eć 

jest, jak wynika z badail , o połowę mniejsza. Otlnuszenit: w i e l kośc i sieci In ternet do 
liczby mieszkailców ma istotny sens. Rozwój uslug, rozważanych w konte k śc i e tworze
nia społeczeilstwa informacyjnego, zyskuje sens ekonom iczny dopiero przy więk szej 
ska li popytu. Głównej przyczyny ograniczeń należy upatrywać w c i ąg l e zbyt wysok ich 
kosztach dostęp u do siec i dla posiadaczy linii telefo nicznej. 

Problem dostępności Internetu dla szerokiego grona odbiorców je t uważa ny za 
bardzo istotny. Znawcy przedmiotu twierdzą, że Internet powini en być tak popu larny 
jak e l ektryczność czy telewizja. Upowszechnienie dos tępu do zasobów świ atowej sieci 
jest jednym z elementów, które n a l eży dostosować do światowych standardów przed 
wstąpieniem do Wspólnoty Europej skiej. Kwesti e te szczegó lowo okreś l a dokument 
eEurope+, czyli wspólne dz i ałania na rzecz wdrożeni a spolecze r1 stwa in fo rm acyjnego 
w Europie. Plan ten został s porządzony przy wsparciu UE w ubieg łym roku. Jego glów
ne zalożen ia to [ eEurope+ 200 l]: 
I. Internet tańszy, szybszy i bezpieczny. 
2. Stymu lowanie korzystani a z In ternetu. 
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Jak łatwo zauważyć , największy nacisk kładzie się na intensyfikację korzystania 
z s ieci - i to zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Zadanie to można 
zrealizować - moim zdaniem - tylko w jeden sposób: przez sukcesywne obniżanie cen 
za dostęp do zasobów światowej sieci. Niestety, ciągle zbyt wysokie ceny za dostęp do 
ś wiatowej sieci , zwłaszcza przy korzystaniu z łączy TP SA, przeczą założeniom 

programu eEuropa+. 
Warto również wspomnieć o nowej , rodzącej się inicjatywie, o programie „eMSP" 

mającym zapewnić przedsiębiorcom dostęp do nowych technologii, przekonać do 
korzystania z nich w środowiskach małych i średnich przedsiębiorstw. 

Rezultat , który przyniesie realizacja planu „eEuropa+" w znaczny sposób zmieni 
ś wiadomość społeczeństwa, w Polsce bowiem ciągle podstawowym problemem pozo
staj e zapewnienie powszechnego dostępu do infrastruktury informacyjnej , przekazanie 
obywatelom wiedzy o tym, jak można efektywnie korzystać z nowych możliwości , 

a ponadto stworzenie takiego „otoczenia gospodarczego", w którym możliwości tech
niczne szybko przekładają się na konkretne rozwiązania użytkowe. Problemy te wska
zano po raz pierwszy w opracowaniu PTI w 1991 r. W raporcie z Pierwszego Kongresu 
Informatyki Polskiej sformułowano wiele zaleceń istotnych dla rozwoju informatyzacji 
w Polsce. 

Istotny jest fakt , że Polska nie musi sama tworzyć nowych rozwiązań , wystarczy 
gotowe wzorce zaadoptować do polskich realiów. W krajach UE w wyniku podjętych 
w pólnie d z i a łai1 opracowano wiele rozwiązań użytkowych. Do najistotniejszych należą 
[wg http ://kbn.icm .edu.p l/gsi/w_skrocie.html]: praca „na odległość'', nauczanie „na 
odleg lość' ', zdalna opieka medyczna, handel elektroniczny, organizacja działalności 
gos podarc zej, admini stracja pa11stwowa. 

Praktyczna reali zacja tych rozwiązań pozwoli na urzeczywistnienie założeń , które 
przyczy ni ą s i ę do dal szego rozwoju społeczeństwa. „Narzędzia elektronicznej gospo
darki umożliwi ą l epszą, efektywniejszą organizację Wspólnego Rynku, aktywizację 
ma łych i ś rednich przeds i ębiorstw, reg ionów gorzej rozwiniętych lub usytuowanych 
w Lrudniejszych waii.mkach geograficznych" [Internet w famie, Fi1ma w Internecie, 2001]. 

Ni e można zapominać , że Polska - mimo wielu bardzo widocznych braków - nie
które proj ekty przeprowadza w sposób wręcz perfekcyjny. Do takich bez wątpienia 
możn a za li czyć akcj ę „Pracownia internetowa w każdej gminie". Projekty te, wspierane 
przez Kan ce l a ri ę Prezydenta RP oraz prywatnych sponsorów, stanowią jednak tylko 
kropl ę w morzu potrzeb. 

Aby Internet stal i ę pl atformą umożliwiającą zawieranie każdego rodzaju transak
cji. musi zos tać wprowadzony do szerokiego użytku podpis elektroniczny. Stosowna 
ustawa zos t a ł a podpi sana przez Prezydenta RP w 200 I r. Na początku z dobrodziejstw 
e lektroni cznej identy fik acji będą korzys ta ły przedsiębiorstwa , dopiero potem osoby 
prywa tne. 

Pi onier ki okre w rozwoju Internetu zbli ża s i ę do końca . W dyskusjach i publika
cjach coraz mniej uwag i poświęc a s i ę Internetowi , a coraz wi ęcej zastosowaniu różno
rodnyc h techni k. d la któryc h In ternet j est już tylko fundam entem. 
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Komputeryzacja polskich przedsiębiorstw na szeroką ska l ę rozpoczęła s i ę w mo
mencie wejścia na ścieżkę gospodarki wolnorynkowej . Wprowadzenie standardu 
miejsca pracy wyposażonego w terminal komputerowy przypisuj e się firmom z kapita
łem zagran icznym. Równ ież dostęp do zasobów światowej sieci Internetu został 

upowszechniony przez tego typu przeds i ębiorstwa . 

N iezwykle dynamiczny rozwój Internetu ma swoj e źród ł a we wspó łpracy ludzi na 
całym świecie. Uczeni, badacze, producenci komputerów, oprogramowania i sprzętu 

elektronicznego umożl iwi aj ącego łączenie sieci ze sobą, często także amatorzy i hobby
ści angażują się w rozwój tej globalnej sieci komputerowej dla wspólnego dobra i po
żytku . Obecnie obserwuje się podzi ał użytkowników sieci na dwie grupy: prywatne 
osoby (korzystające z sieci za pomocą swoich domowych komputerów) oraz szeroko 
pojęty biznes. Dla tej drugiej grupy najważniejszą cechą Internetu j est możliwość szyb
kiej i skutecznej komun ikacji , ułatwiającej prowadzenie interesów, a także moż l iwość 

dotarcia do potencjalnego klienta. 

100% 
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61 % 

60% 
60% 60°/c 
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0% 
X 2000 
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o do 200.000 zł 
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O 1.000.000- 5.000.000 zł 

> 5.000.000 zł 

Wykres I. Wie l ko ść obro tu a posiadanie dos tępu do Internetu w ś redn i ch i dużych fi rm ach 
(> 5 pracowników) 
Graph I. Turnover and access to the In ternet in medium and big fi rms (> 5 empl oyecs) 
Żród l o: Raport z badania „Internet w firm ach" przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 200 I r. 

Firmy zaliczane do grupy małych i ś rednich przeds i ęb i o rstw częśc i ej j eszcze nie 
mają komputerów. Udz iał firm mających komputery wynos i 42% [Ma ły Rocznik Staty
styczny 2000, Warszawa 200 1] . Niewykorzystywanie komputerów w prowadzeniu 
dz i ała l ności gospodarczej uzasadniane j est n aj częśc i ej brakiem tak iej potrze by (52%). 
Inne istotne powody, to wysokie koszty urządzeń (25%) oraz przekonanie, że firm a j e t 

zbyt ma ła, aby korzystać z komputera (2 1 %) [Ipsos-Demoskop 2000]. 
W 2000 r. , ni espern a połowa (47%) ś redni ch i dużych , sko mputeryzowanyc h fi rm 

miała dostęp do Internetu . Zainteresowanych uzyskaniem tak iego dos tępu był a prawie 
j edna trzec ia firm (28%). Po uprywie roku - w i osn ą 200 I - pos iadani e dostępu do 
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Internetu deklarowało już ponad dwie trzecie badanych firm (70%), a zainteresowanych 
uzyskaniem dostępu było 16% [Ipsos-Demoskop 2000]. 

Podobne zjawisko ma miejsce także w grupie mikroprzedsiębiorstw. W styczniu 
2000 r. dostęp do Internetu posiadało 36% takich film, prawie jedna trzecia (30%) za
mierza ł a uzyskać dostęp do Internetu w ciągu najbliższego roku. Po upływie dwunastu 
mies i ęcy dostę p do Internetu miała już ponad połowa małych firm (54%) i ciągle była 
I iczna grupa ( 19%) zainteresowanych uzyskaniem tego dostępu (por. wykres 2). 

IV 2001 

12001 

X 2000 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

E!J firma ma dostęp do Internetu 

CJ firma zamierza uzyskać 
dostęp w ciągu 12 miesięcy 

•firma nie jest zainteresowana 
dostępem 

- --- -·-- ----- . . __ ___J 

Wykres 2. Dostę p do Internetu w ś rednich i dużych firm ach(> 5 pracowników) 
Graph 2. Internet access in medium and big firm s (> 5 employees) 
Żród l o : r~ apo rt z badania .. Internet w firmach" przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 200 I r. 

Wykres 3. Zaintcrcsowan ic dosti;:pcm do Internetu w ma łych firmach(< 6 pracowników) 
raph 3. lnt crcst in th e Internet acccss in small firrn s (< 6 ern pl oyees) 

i .ród Io: R;1port z badania .. In ternet w firmach„ przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 200 I r. 

Coraz wi<;:cej wla 'cicieli firm docenia Internet jako n arzęd zie pracy, stąd rosnące 
w intcn::sowa nic udos tępn i e ni e ni em tej u s ług i swo im pracown ikom. 

Posi:-idanic dos tęp u do Internetu jest, szczególnie w ś redni ch i dużych przeds i ębior

stw :-i ch. silnie pow i ąza n e z w i e l kośc i ą mi asta - głównej siedziby firm y: im w i ększe 

111i asto. 1y111 w i ęcej firm już posiada dos tęp do Internetu. Warto zwrócić uwagę na to, że 
wś ród !Inn p l anuj ącyc h uzyskan ie dos tępu do Internetu jest zn aczący odsetek takich , 
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które mają siedziby w średniej wielkości miastach. Po nasyceniu rynku wielkich miast 
nadszedł czas na mniejsze miasta. Zjawisko takie łatwo wytłumaczyć obecnośc ią infra
struktury zapewniającej dostęp do sieci na danym obszarze. Firmy dostarczaj ące takie 
rozwiązania - providerzy - działają na podstawie przes łanek ekonomicznych . Oczekuj ą, 

że ich inwestycje zaczną przynosić zyski w jak najszybszym czasie. Dlatego dosta rczaj ą 

usługi tam, gdzie można pozyskać największą liczbę klientów . 
Warto także zwrócić uwagę , że zainteresowanie Internetem - oczywi śc i e wś ród 

firm nie posiadających jeszcze do ni ego dostępu - jest najwyższe w miastac h ś redni ej 

wielkości , a mniejsze w miastach małych i największych. Za l eżność ta dotyczy za równo 
firm małych , jak i większych. 

100% 
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60% 
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0% 

do 20 tys. 21 tys. - 200 tys. pow. 200 tys. 

O małe firmy •duże firmy 

Wykres 4. Zainteresowanie Internetem wśród firm nie posiadających dostępu według w i e lkośc i 

miasta - siedziby finny 
Graph 4. Interest in the Internet among the firm s without access as regards size of town 
Źródło : Raport z badania ,.Internet w finnach" przeprowadzonego pi-zez Ipsos- Demoskop w 200 I r. 

Najbardziej niepokoi fakt, który wyłania się z wyników bada1'l. W miej scowościach 

małych , położonych z da ł a od centrów życia biznesowego, czyli tam , gdzie Internet 
mógłby oddać nieocenione usługi , możliwości jego zastosowania dostrzega relatywnie 
mniej przedsiębiorców . Największe nasycenie Internetem możn a zaobserwować 

w regionach już najbardziej rozwini ętych . Do takich należy Polska centralna oraz region 
Wielkopolski . 

W średn ich i dużych firniach w jednej czwartej przypadków dos tęp do Internetu j est 
z jednego bądź kilku wybranych komputerów, s kąd możn a wysłać pocztę czy u zysk ać 

niezbędne informacje. W połowie firm , gdzie wskaźnik internetyzacji ni e przekracza 
25%, wszystkie komputery są ze sobą połączone w si eć wewnętrzn ą, w prawie j ednej 
trzeciej takich firm (29%) przynajmniej część z nich pracuj e w s iec i wewnętrzn ej 

[Ipsos-Demoskop 2000]. 
Pisząc o przedsiębiorstwach , nie sposób pominąć inicjaty w s połeczn yc h związa

nych z Internetem. Do najbardziej znanych n a l eży dz i a ł a ln ość stowarzyszeni a „M i as ta 
w Internecie" [http://www.miastawinternecie. pl] . Głównym j ego ce lem jest organi zacja 
konferencji poświęconych obecności samorządów terytoria lnyc h w s ieci Internet. 
„Szczególnie cieszy rosnąca liczba samorządowych serwisów in fo rmacyj nych publi ko
wanych w Internecie oraz udział Polsk i w inicjatywach europejsk ich" . 
[http: //www.miastawinternec ie.pl] 
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Źród ło: Raport z badania ,.Internet w finnach" przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 2001 r. 

DOSTĘP DO INTERNETU 

Firmy j uż pos iadające dostęp do Internetu, niezależnie od liczby w nich zatrudnio
nych, wykorzystują najczęściej modem i zwykłą linię telefoniczną. W 2000 r. było to 
mnieJ więcej cztery piąte firm , w 200 I r. odsetek ten nieznacznie zmniejszył się na 
rzecz DI (Szybki Dos tęp do Internetu). Należy też podkreś lić , że 6% średnich i dużych 
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firm, które dek larują posiadanie modemu, jest jednocześni e wyposażone w szybsze 
łącza typu SD! lub ISDN [Ipsos-Demoskop 2000]. Przewaga korzystania z modemu 
i lin ii telefonicznych zaznacza się w przypadku firm ma łyc h . 

80 . 

70 

60 . 

50 - -

I 40 

30 

20 

I 10 

o -

69% 

firma ma dostęp 

65% 

firma zamierza uzyskać 

dostęp 

[Z! Modem i linia telefoniczna 

0 soi 

OISDN 

•Łącze dz ierżawione 

•Łącze satelitarne 

o Trudno pow iedzieć 

Wykres 7. Rodzaj wykorzystywanego ł ącza w firmach zatrudni aj ących powyżej 5 pracowni ków 
i posi adaj ących dostęp do Internetu 
Graph 7. Type of used connection in the finns with access to the Internet and with morc than 
5 employees 
Żródlo: Raport z badania ,.Internet w tinnach" przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 200 I r. 
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Wykres 8. Rodzaj wykorzystywanego ł ącza przez firmy zatrud ni aj ące poniżej 5 pracowników, 
które pos i adaj ą dostęp do Internetu 
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Źród ł o: Raport z badania ,.In ternet w firmach" przeprowadzonego przez Ipsos-Demoskop w 200 I r. 
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W Pol sce istn ieje kilkadziesiąt firm dostarczających Internet. Niestety, tylko nie
li czne maj ą własne łącza . Znakomita większość dzierżawi linie od TP SA. Tak więc 

s półka ta j est faktycznym monopoli stą na rynku dostawców Internetu. 
Pocieszaj ący j est fakt, że firmy planujące uzyskać dostęp do Internetu zdecydowa

nie częśc i ej rozważają zakup u sług wyższej jakośc i niż zwykły modem . Pewną barierą 
przy rea li zacji tych planów może być wysoka cena. Co zaskakujące, spada popularność 
rozw i ązań typu S OI czy ISDN na rzecz łączy dzierżawionych i dostępu satelitarnego. 
Przyczyną tego może być ni skie zadowolenie z usług dostarczanych przez TP SA. Zde
cydowanie większym powodzeniem cieszą się „łącza stałe''. Ich niezaprzeczalną korzy
śc i ą j es t s tała wysokość opłat bez względu na intensywność korzystania z usługi. 

KORZYSTANIE Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INTERNET 

Intern et bywa popul arni e nazywany skarbnicą wiedzy. Każdy może w nim znaleźć 
wiele cennyc h info rmacji. Z punktu widzenia przedsiębiorców bez wątpienia najważ
niej sza j est łatwość zdobywania informacji bi znesowych. Równie ważna jest możliwość 
taniej rekl amy. Wystarczy przygotować so lidny serwis www finny . Internet to usługa 
rynkowa, j ednak zdecydowanie różni się od tradycyjnego rynku , do którego jesteśmy 
przyzwyczajeni. Po pie1wsze, Intern et nie zna granic, po drugie, jest dostępny przez całą 
dobę. To wszystko sprawia, że rynek taki, zwany również wirtualnym, jest przyszłością. 
Ju ż teraz z roku na rok notuje s i ę wzrost liczby i wartości transakcji przeprowadzanych 
w s iec i. Obecni e prac uj e s i ę nad przeniesieniem znakomitej większości rzeczywistości 
rea lnej do świata w irtualnego. Korzystając z Internetu można zawrzeć zarówno drobne 
tra nsakcj e, j ak i nabyć ob li gacje emitowane przez Skarb Pallstwa. Internet to miejsce, 
które udowadnia, że znakomitą większość spraw można łatwiej, prościej i taniej zała
tw i ć nie odchodząc od monitora. 

Możn a zauważyć wyraźną za l eżność między typem posiadanego łącza a zastoso
wan iami Internetu w finni e. Łatwo zaobserwować , że w firmach wyposażonych w łącza 
sta ł e Internet ma w i ęcej zastosowai1 i j est wykorzystywany do bardziej złożonych 

celów. Szczególnie istotne są tutaj dwa elementy - udostępnianie informacji o firmie na 
strn ni e WWW i sprzedaż usług i towarów przez Internet. Finny wykorzystujące łącza 
sta le częśc i ej są „obecne w In ternec ie". 

Firmy ma ł e - częś c i ej korzystające z modemu - ograniczają swoją aktywność 

w Intern ec ie przede wszystkim do korzystania z poczty elektronicznej oraz śc iągania 
in formacji. 

Warto zwróc i ć uwagę na to, że sytuacja wygl ąda podobnie wśród firm , które dopie
ro p l anuj ą uzys kan ie dos tęp u do Internetu. Także w tym segmencie firm y planujące 
zastosowanie ł ączy s ta ł yc h dekl aruj ąjednocześni e wi ększy zakres potencjalnych zasto
sowa 11 Intern etu w firmi j'! . Śvv i adczy to o racjon a ln ośc i dokonywanych wyborów -
fi rmy p l anuj ące bardziej intensywne wykorzystanie Intern etu decydują s i ę na szybsze 
i bardz iej ni ezawodne ł ącza s ta ł e (abonamentowe) . 
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Wykres 9. W jakim celu wykorzystują Internet średnic i duże firmy(> 5 pracowników) 
Graph 9. What is the goal of using the Internet in the medium and big tirms (> 5 employees) 
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e-HANDEL W POLSCE 

Naw i ązuj ąc do poprzednich stwierdzeń, warto podkreślić, że Internet jest rynkiem, 
nowoczesnym i bardzo prężni e s ię rozwijającym. To właśnie ta branża , przez wielu 
nazywana koniem poc i ągowym gospodarki , jest najbardziej podatna na wszelkiego 
rodzaju nowe pomys ły i osiągnięcia. Polski e-rynek w ciągu ostatniego dziesięciolecia 
zdoby ł swoj e miejsce na arenie mi ędzynarodowej. Wynika to przede wszystkim z faktu, 
że my - Polacy - „przeskoczyli śmy" pewien etap i od razu zaczęliśmy wprowadzać 
sprawdzone pomysły. 

W ostatnim czasie obserwujemy spadek liczby sklepów internetowych. Jest to efekt 
racjonali zacji nastrojów wokół e-biznesu - twierdzą analitycy w ostatnim raporcie na 
temat elektronicznego handlu detalicznego w Polsce [eHandel B2C w Polsce 2002]. 
Odsetek sklepów przynoszących zyski zwiększył się o 4 punkty procentowe, co 
w g łówn ej mierze było spowodowane zmniejszaniem się liczby sklepów generujących 
straty. Zdaniem analityków finn y badawczej I-Metria, „polskie sklepy internetowe 
nadal przechodzą wery fikację dokonywaną przez rynek. Z Internetu znikają niedocho
dowe przeds i ęwz i ęcia , a pozostają przynoszące zyski". 

Obecnie w Polsce dz i ała 750 sk lepów internetowych. W ostatnich sześciu miesią
cach li czba sklepów zma l ała o 50. Zdaniem analityków, więcej sklepów będzie ubywać 

ni ż pows tawać nowych, jednak różnica między tymi wartościami będzie maleć. Twórcy 
rapo rtu prognozuj ą, że w ciągu najbli ższych dwóch lat w polsk im Internecie powinny 
pozos t ać j edynie te sklepy, które przynoszą zyski lub mają na nie realne szanse w nie
da leki ej przysz l ośc i. Wtedy rynek wejdzie w fazę stabilnego wzrostu. „Budować go 
b t;: dą male i ś redni e sk lepy, które swoją strateg ię opady na minimalizacji kosztów swo
jej clz i a l a ln ośc i oraz jeden lub dwaj duzi sprzedawcy, którzy rozsądnie zagospodarowali 
·Tacik i in westorów'' - pi szą ana litycy w raporcie. 

Zdaniem analityków, na rentowność przedsięwzięcia nie ma wpływu fakt, czy jest 
ono przeds i ęwz i ęc iem wy l ącznie internetowym, czy też Internet jest trnktowany jako 
dodatkowy kana! dystrybucji. Większość sk lepów internetowych to elektroniczne 
prze l s i ę wz i ęc i a tradycyjnych firm , dla których Internet j est dodatkowym kanałem 
sp rzedaży (75 ,5%). Odsetek przeds i ęwz ięć czysto internetowych nie uległ znaczącej 

zmian ie w okres ie ostatnich sześc iu mies ięcy i wynosi 23%. 33% sklepów sprzedaj ą

cych za równo online, jak i off1ine sprzedaje taniej w Internecie niż swoich ocldzia·łach 

ortline. czy li w tradycyj nych sklepach. 
NajczQ 'ciej oferowaną grupą asorrymentową są ca ły czas ks i ążk i i wydawnictwa, 

które w woje.i ofercie ma 25% badanych sk lepów. Na drugim miejscu znajduje s ię 

elek tr ni ka ( 12%). a za raz za ni ą s przę t komputerowy ( I I%). Oprogramowanie i mul
tim ed ia o fe ruj ą odpow iednio 10,5% oraz 7,5% sklepów. Również dużą popularnością 

c i eszą sit;: ubrania i obuwie. które zn aj duj ą s i ę w ofercie 7,5% badanych sklepów 
le i lancie! 8 2C w Polsce 2002] . 

Wa rt o podkreś lić fak t. że praw ie po lowa ankietowanych sklepów (49%) deklaruje, 
ie nic u żywa zabczpicczei'1 wymiany poufnych in formacj i (dane osobowe, nume1y kart 
" rcdytowych itp.) z kl ientam i. Rzeczyw i s t ość jest jednak inna. Anali tycy zauważy li. że 

1:ibeLp iccLct'1 11·y111iany poufnych in fo rm acj i z klientami fak tycznie nie stosuj e ponad 
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90% sklepów. Ten sygnał powinien być bardzo ni epokojący dla wszystkich klientów 
takich miej sc. 

Kwestie bezpieczeństwa zakupu w Internec ie są istotnym czynni kiem wp lywaj ą

cym na rozwój e-handlu. Ponad 20% internautów nie dokonuje z ich powodu zakupów 
przez Internet. Zdaniem analityków, poza zapewnieniem bezpiecze r1 stwa rea li zacj i 
transakcji , sklepy powinny podjąć działani a uświadamiaj ące , w tym dokładne in fo rmo
wać o kwesti ach bezpieczeństwa na strnnach sklepów. 

Za najpoważniejszą bari erę rozwoj u e-handlu w Polsce badani wskaza li „drogi 
dostęp do Internetu" (30,5%), następni e „obawy internau tów co do bezpiecze11 stwa 
zakupów w Internec ie" (26%) oraz „małą penetracj ę Internetu" (I 0,5%) [ eHandel B2C 
w Polsce 2002] . 

WNIOSKI 

Rozwój Internetu w Polsce następuje sukcesywnie. Obserwując trendy ogólno
św i atowe nal eży zakładać , i ż Internet będzie odgrywał coraz w i ększą rol ę zarówno 
w życ iu społecznym , jak i gospodarczym. 

W Polsce mamy do czynienia ze wzrastającym zainteresowaniem możliwością 
korzystania z tego, co ofernje Internet. Można s i ę spodziewać , że w niedlugim okres ie 
firmy wykorzystujące w swej działalnośc i komputery uznają za konieczne uzyska nie 
dostępu do Internetu. Pozwoli to za równo na korzystanie z us lug świadczonyc h w siec i, 
jak i na promowanie własnej działalności - promowanie produktów i uslug. 

Internet odgrywa olbrzymią rolę w rozwoju gospodarczym św i ata . W Internec ie 
widoczne są firmy z lokalizowane w d użych ag lomeracjach, które to firmy i tak mają 

wi ększą konkurencyjność, w tym perspektywę zdobyc ia rynku. Przeds i ęb i orstwa , któ re 
zn ajdują s i ę w regionach oddalonych od centrów miejsk ich powinny inten sy fi kować 

prace nad zaistnieniem w mediach elektronicznych. 
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INTERNET USE BY SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME) 
IN THE IR BUSINESS ACTIVITIES 

Abstract. Internet is an e lement of technical in fras tructure. lt is also mare universal 

medium than rad io, te levis ion or newspapers. Observing g lobal trends we can conclude 
th at the Intern et will play a signifi cant social and economic role. In Poland we can a lso 
obscrvc vcry dynamie development ofthi s new med ium. We can expect that in one or two 

ycars cach Poli sh firm using computer w ill recon the access to the Internet as necessity. 

lt will all ow them to use a ll Internet services and to promote their products. Enterprises 
locatcd in c iti es, with better market opportunities use the Internet mare often. Enterprises 

in ru ra ! areas should intensify their work on better access to the Internet. Assistance 

program s offered by governm ent and EU countries would be also helpful to achieve wider 
use of the Internet. 

Key words: Intern et, Small and Medium Enterprises (SME), electronic commerce. 
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WYKORZYSTANIE ANALIZY FINANSOWEJ 
W ZARZĄDZANIU GOSPODARSTWEM 
WIELKOOBSZAROWYM W LATACH 1996-1999 

Jan Spiak 

Streszczenie. Możliwośc i wykorzystani a wyników z anali zy fin ansowej w procesie 
zarządzania przeds i ębiorstwem rolniczym wynikaj ą z rea li zacji przez kierownictwo 
fu nkcj i planowania i podejmowania decyzj i oraz kontrolowania. Uzyskane wy ni ki z ana
li zy ekonomicznej stanow i ą ważne źródło in fo rmacji w zarządzan i u bi eżącym i d ługo

okresowym. 
Celem badaI1 było okreś l eni e sytuacji fin ansowej i majątkowej gospodarstwa wielko

obszarowego na podstawie wyników analizy ekonomicznej i ich wykorzystanie w zarzą

dzaniu finansami . Przedmiotem badaI1 by ł a d z i a ł a lność fin ansowa gospodar twa ro lnego 
będącego jednoosobową spółką A WRSP w latach 1996- 1999. Wykorzystuj ąc metod\: 
anali zy fin ansowej, dokonano oceny sytuacji mąj ątkowej i fin ansowej przeds i ę bi o rs twa 

na podstawie analizy bilansów, rachunków zysków i strat oraz prze pływów fin ansowych. 
Przeprowadzona analiza bil ansu wykaza ła korzystny stosunek maj ątku trwa łego do 

obrotowego jak I : 4. Maj ątek w ponad 70% by ł sfin ansowany przez kapit a ł w ł asny . 

W strukturze aktywów zwi ększył s i ę udzi a ł środków finansowych do 46,3%. natomiast 
w pasywach udzi ał zobowiązaI1 do 28,48%. Badanie rachunku zysków i strat wskaza ł o na 
pogarszające s i ę możliwości generowania zysku prza spółkę, który w 1999 r. wynosił 

50 zł/ha użytków rolnych. W strukturze kosztów największy udz i a ł mi a ł y wynagrodzen ia 
wraz z narzutami ( 4 1,33%), natomiast w przychodach ogó ł em wp ływy ze sprzedaży 

produkcji rolniczej (72.46%). Ocena przepływów finansowych wykaza ł a, że strum ieI1 
pi e ni ężny z dz i a ł a lnośc i operacyjnej wykazywa ł n adwyżkę w latach 1996- 1998 i ni edo
bór środków w 1999 r. W dz i a ła lności inwestycyjnej dodatni e saldo środków z wyj ąt ki em 

1997 r.. s pó łka zawdzi ę cza dużym odsetkom z lokat bankowyc h. W d z i a ł a ln ośc i fi nanso
wej wystąpił ni edobór środków finansowych w ł 998 r. , spowodowa ny s p ł a tą zaciągn i \: 

tych kredytów. 
Przeprowadzona anali za ekonomiczna umoż l iw ił a wszec h s t ronn ą ocen<,: zmian 

zachodzących w sytuacji maj ątkowej i fi nansowej gospodarstwa ro ln ego w latach 1996-
- 1999 na potrzeby zarządzan i a w gospodarstwach wielkoobszarowych. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo ro lne wielkoobszarowe, analiza ekonomiczna, zarządzani e. 
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WPROWADZENIE 

Przedsiębiorstwa rolne dostosowując s ię do wymogów rynku muszą poprawić 
efektywność wykorzystania posiadanych zasobów. Właściciele kapitału przedsiębiorstw 
oczekują, że prowadząc rentowną działalność sprostają silnej konkurencji w sektorze 
rolnym. Zarządzanie finansami wymaga korzystania z wyników analizy ekonomicznej 
przedsiębiorstwa rolniczego w podejmowaniu decyzji bieżących i strategicznych. Zda
niem S i erpiń sk iej i Jachny [ 1998], ocena finansowa polega na szukaniu związków przy
czynowo-skutkowych między zjawiskami gospodarczymi, określeniu przyczyn zmian 
w tych zjaw iskach oraz przygotowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Stąd decyzje 
muszą być oparte na ocenie aktualnych wskaźników oraz ich dynamice, przedstawiają
cych sprawność finansową przeds iębiorstwa w różnych okresach. Dotyczyć one mogą 
określania celów strategicznych, jak też regulacji odchyleń od założonych parametrów 
planu. 

MATERIAŁ I METODY 

Celem reali zowanych badań było określenie sytuacji finansowej i majątkowej 
przeds i ęb iorstwa rolnego na podstaw ie wyników analizy ekonomicznej gospodarstwa 
oraz wykorzystanie ich w procesie zarządzania finansami, w okresach rocznych i wie
lo letn ich. Przedmiotem badań była działalność finansowa gospodarstwa rolnego Agen
cji Własnośc i Rolnej Skarbu Państwa położonego na terenie województwa dolnoślą
skiego. Wybór obiektu do bada11 był celowy ze względu na zakres dokumentacji 
ks ięgowej prowadzonej w latach 1996- 1999 oraz formę własności. 

Zastosowana w badaniach metoda analizy syntetycznej według Kopcia [ 1983] 
dotyczy ł a oceny zmian struktu1y produkcji i intensywności organizacji. Wykorzystując 
metodę ana li zy finansowej , dokonano oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsię
biorstwa. Obejmowa ła ona analizę bilansów w zakres ie struktury aktywów i pasywów, 
zmian poszczegó lnych ich pozycji oraz rachunków zysków i strat, odnośnie poziomu 
i struktury kosztów i przychodów w poszczególnych łatach oraz ich dynamiki, a także 
wysokośc i i dynamiki wyni ku finansowego [Bednarsk i 1999]. Przyjęta metoda analizy 
przepływów pieniężnych umożli wi ł a okreś l enie źródeł pochodzenia oraz kierunków 
wykorzystania uzyskanych w roku obrotowym środków pi eniężnych i ich ekwiwalen
tów przez gospodarstwo, a także anali zowanie wpływów i wydatków środków pienięż
nych oraz ocenę zdolnośc i jednostki do wypracowania nadwyżki pieniężnej [Waśniew
ski i Skoczylas 1999]. 

Dane dotyczące dz i a ł a lnośc i produkcyjno-finansowej gospodarstwa w latach 
1996- 1 999 pochodziły ze sprawozdań rzeczowych i finansowych sporządzonych 

w przeds i ęb i ors tw i e. Wyniki z ana li zy produkcyjnej zostały porównane ze średnimi 
wynikam i grupy jednoosobowych spó łek Agencji badanych przez lERiGŻ [Guzewicz 
i inni 1999]. 
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WYNIKI"' 

Charakte1ystyka czynników produkcji obejmuje użytk i rolne, s ił ę roboczą oraz 
środki trwałe i obrotowe badanego przeds i ębiorstwa rolniczego. Gospodarstwo posia
dało użytki rolne o powierzchni 3512 ha, w tym grunty orne o powierzchni 3 160 ha, 
stanowiące 89,98%. W ramach poprawy rozłogu gruntów spółka oddała A WRSP grunty 
rolne o powierzchni I 02 ha. W gruntach ornych dominowały klasy Ilfa i IUb, które 
stanowiły ponad :Y. powierzchni , a wskaźnik bonitacji wynosił 1,20 pkt. , natomiast 
średni wskaźnik dla grupy porównawczej 1, 17 pkt. Poziom wskaźnika zatrudnienia 
zmniejszył się z 5,9 do 5,0 RP/1 00 ha w okresie badai't i był niższy o 2,9 RP/ 100 ha ni ż 
w grupie spółek A WRSP. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pe łne etaty wynosił 
ł 77 pracowników, z tego na stanowiskach robotniczych ł 30 osób, tj. 73 ,52% ogółu 
zatrudnionych. Poziom wyposażenia w środki trwale zmniej szył s i ę i w roku ł 999 r. 
wynosił 830 zł na I ha użytków rolnych, natomiast wartość środków obrotowych wyno
siła 3, 12 tys. zł/ha i w stosunku do 1996 r. oznacza wzrost o 6%. 

Przeprowadzona analiza zużycia środków trwałych wykazała , że ś rodki transporto
we oraz maszyny i urządzenia techniczne są grupą o najwyższym stopniu umorze nia -
50%, natomiast budynki i budowle będące własnością s pó łki umorzone są w 26%. 
Stopień umorzenia całego majątku gospodarstwa wyniósł w 1999 r. 33%, wobec 17% 
w roku wyjściowym, co świadczy o szybkim tempie jego zużyc ia. 

Nakłady inwestycyjne ponoszone przez gospodarstwo kształtują s i ę na ni skim 
poziomie z wyjątkiem 1997 r . i nie zapewniają reprodukcji prostej majątku (wyk res I ). 
W 1997 r. wartość inwestycji na I ha UR 3 razy przekroczyła wielkość amortyzacji. W la
tach 1996- 1997 inwestowano kupując głównie nowoczesne maszyny i c i ągniki ro lnicze. 
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Wykres I. Wysokość nakładów inwestycyjnych i kosztów amortyzacji w z ł na 1 Im UR w latach 
1996- 1999 w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pa1\stwa Spółka z o.o. 
Graph 1. Height of investments' expend itures and costs of amorti za ti on in z ł on I hcctarc of A. L. 
in years 1996- 1999 in Agricultural Farm ofTreasure of State Company with lim ited rcsponsibilit y 

·w badani ach bral ud zial Mariusz Ży ł a . 
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Analiza struktury organizacji produkcji rolniczej nie wykazała istotnych zmian 
w produkcji roś linnej oraz zwierzęcej. W Jatach 1996-1999 dominującą grupą roślin 
w zas iewach były zboża, a ich udział stanowił 60% powierzchni zasiewów, następnie 
rzepak (20%), rośliny pastewne (12%) i buraki cukrowe (5%). Struktura zasiewów była 
podobna jak w grupie porównawczej . Uzyskiwane plony roślin w gospodarstwie były 
bardzo wysokie i w 1999 r. poziom plonów w dt/ha wynosił dla zbóż 57,5, rzepaku -
30,8, buraków cukrowych - 478,8. W grupie porównawczej plony były odpowiednio 
ni ższe i wynosiły dla zbóż 43 ,2, rzepaku - 23 , buraków cukrowych - 440, I dt/ha. 
Wysokie plony uzyskano przy zmniejszeniu poziomu nawożenia NPK z 365 ,2 do 
220 , I kg/ha UR, czyli spadek wyniósł 40%. W produkcji zwierzęcej prowadzony był 
chów bydła w cyklu zamkniętym . Wielkość obsady inwentarza żywego zmniejszyła się 
z 3 1,7 do 29,9 sztuk dużych, przez ograniczenie stada krów. 

Analizę bilansu w latach 1996- 1999 przeprowadzono badając strukturę poszcze
gó lnych grup aktywów i pasywów oraz dynamikę ich zmian w kolejnych Jatach. Zesta
wienie danych liczbowych dotyczących pozycji aktywów i pasywów przedsiębiorstwa 
zawarto w tabeli I. 

Analiza struktury bilansu wykazała , że stosunek majątku trwałego do obrotowego 
by ł korzystny i wynosi! jak 1 :3 ,8. Udział majątku trwałego wynosił 20,3% i stopniowo 
zmniejszał s i ę w wyniku spadku wartości budynków i budowli o 16,5%, co świadczy 
o szybkiej dekapitalizacji tej grupy środków. Wysoki udział majątku obrotowego 
74 , 1- 77,6% w aktywach wynikał z braku wyceny dzierżawionych przez spółkę grun
tów. W badanym okresie zmiany w strukturze majątku obrotowego polegały na zwięk
szeniu udziału pozycji środki finansowe do 46,3%, a zmniejszeniu udziału zapasów do 
poziomu 41 , I%. Wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym zwiększyła się 
o 506,95 tys. zł , osiągając w 1999 r. kwotę 5069,90 tys. zł. Poziom zapasów obniżył się 
o 23,5%, osiągając wartość 4497,44 tys. Odnotowano stopniowy wzrost udziału należ
ności i roszczeń w aktywach do 12,6%, tj. kwoty 1360,32 tys. zł. W przeliczeniu na 
I ha użytków rolnych należności i roszczenia wynosiły 388 zł. Wysoki poziom należno
śc i jest niekorzystny dla przedsiębiorstwa, gdyż powoduje kredytowanie obcych 
podmiotów gospodarczych ze środków własnych przedsiębiorstwa . 

W strukturze pasywów udział kapitału własnego wynosił 70,72% z tego największy 
udz i a ł s tanowił kapitał podstawowy (50,09%). Pozostały kapitał rezerwowy zwiększył 
swój udz i a ł do 16,46%, natomiast udział zysku netto zmniejszył z 13 ,43 do 1, 18% 
w pasywach ogótem. Występujący spadek dynamiki wyniku finansowego nie spowo
dowa ł obn i żeni a poziomu kapitału własnego w pasywach. Kapitał obcy wykazywał 
wzrost do 28,48% udziału w pasywach. Udział zobowiązań długoterminowych zwięk-
zy l s i ę w 1997 r. do 18,2%, po czym nastąpił ich spadek do 7, 1 %. Zobowiązania 

krótkoterminowe tylko w 1997 r. mia ły 7,9% udziału , a w pozostałych latach udział ten 
wynosi·! od 19, I do 2 1,4% pasywów. Suma zobowiąza r1 w 1999 r. wynosiła 4064,05 zł 
( I 159, 17 zł/h a) i by ł a mniejsza o I mln zł od środków finansowych na rachunku 
ba.n ko wym. 

Anali za rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa w latach 1996- 1999 (tab. 2) 
\1·ykaza la, że nastąpił spadek zysku w kolejnych latach. Największe zmniejszenie zysku 
nas t ąp iło w roku 1997 r. (o 20%) oraz w 1999 r. (o 30% w stosunku do roku ubiegłego) . 

Wp ływ na to mia ły w 1997 r. ni ższe o 2 1 % przychody ze sprzedaży, natomiast w 1999 r. 
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Tabela I. A nali za struktury i dy namiki bilansu w gospodarstwie rolnym Skarbu Państwa (spółka z o.o.) w latach ł 996-1999 
Table I. A na lys is of structures and dynami es of ba lance in Agricultural Fann ofTreasure of State Company with limited respons ibi lity in years I 996- 1999 

WYSZCZEGÓLN IENIE 
1996 1997 1998 1999 

Lp. 
No Specification tys. zl % tys. zł % Id tys. z ł % Id tys. zl % Id 

thous. zl thous. zl thous. zl thous. zl 

AKTYW A - Assets 

A 
Mająt ek trwa ly 3 048 ,38 22,36 3 563,5 1 25,77 11 6,90 3 252,65 23,53 91,28 2 897,45 20,30 89,08 

Durable prope1ty 

I. 
Wa1tośc i niematerialne i prawne 2,73 0,02 9,67 0,07 354,21 4 ,29 0,03 44,36 0,00 

lmmateria l and !ega l value 

li. 
Rzeczowy majątek trwal y 3 037 ,36 22,28 3 545,55 25,64 11 6,73 3 248,36 23,50 91 ,62 2 897,45 20,30 89,20 

Factual durable prope1ty 

Ili. 
Finansowy majątek t1waly 8,29 0,06 8,29 0,06 100,00 

Financial durab le prope1ty 

B 
Majątek obrotowy 10569,75 77,56 I O 253,52 74,15 97,01 10 56 1,79 76,40 103,0 1 IO 95 1,16 76,74 I 03,69 

Rotato1y property 

I. 
Zapasy 5 873 ,8 1 43, 10 4 805 ,98 34,75 8 1,82 4 766,06 34,48 99, 17 4 497,44 3 1,5 1 94,36 
Sto res 

Na l eżnośc i i roszczenia 132,99 0,97 664,08 4,80 499,35 904,02 6,54 136,13 I 383,82 9,69 153 ,07 
li. 

Amount duc and claim 

IV. 
Środ ki pi eniężn e 4 562,95 33,49 4 783,46 34,60 104,83 4 89 1,71 35,38 102,26 5 069,90 35,54 103 ,64 

l\ lancy resources 

c RoLliczenia międzyokresowe I 0,94 0,08 10.74 0,08 98, 17 9,68 0,07 90, 13 422,59 2,96 4 365 ,60 

A mong pc1i od account 

SUMA AKTYWÓW 13 629,07 100,00 13 827,77 100,00 101 ,46 13 824,12 100,00 99,97 14 27 1,20 100,00 I 03 ,23 

Su m of assets 



Tab. I cd. 
Tab. I cont. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
1996 1997 1998 1999 

Lp. 

No S pec iłica ti o n tys. z ł % tys z ł % Id tys. z ł % Id tys. z ł % Id 
thous. z ł thous. z ł thous. z ł thous. z ł 

PA SYWA Liabilities 

A Kar ital (fundusz) 11 Jasny - Own Capital (fund) 9 900,0 I 72,64 9 68 1,33 70,0 1 97,79 9 924,42 71,79 I 02,5 1 1 O 093,42 70,72 101,70 

I. 
Kapitał (fundusz) podstawowy 

Basic capital (fu nd) 

7 148,00 52,45 7 148,00 5 1,69 100,00 7 148,00 5 1,71 100,00 7 148 ,00 50.09 100,00 

Ili. 
Kapita ł (fundusz) zapasowy 183,97 1.33 427,06 2,99 232, 14 

Fund capita l (fund) 

V. 
Pozos tałe kapi tały ( fundu sze) rezerwowe 92 1,98 6,76 2 349,36 16,99 254 ,82 2 349,36 16,99 100,00 2 349,36 16,46 100,00 

Rcmaini ng rcscrvc capitals (funds) 

VII. 
Wynik finansowy ncllo rok u obrotowego 1 830,03 I 3,43 183 ,97 1,33 10,05 243,09 1,76 I 32,14 169,00 1,18 69.52 

Rcsult financial net of rotato1y yca r 

B Racrwy - Rescrvc 538,93 3,90 

c Zobow i ązania długo term inowe 348,00 2,55 2 5 12,80 18, 17 722 ,07 I 247 ,80 9,03 49,66 I Ol 1,91 7,09 8 I, 10 

Long-lenn obl igat ion 

Zobow iązania krótkoterminowe i fundusze 
D specja lne 2 842,14 20,86 I 094 ,71 7,92 38,52 2 639,28 19,09 241,09 3052, 14 2 1,39 11 5,64 

Short-term obliga tions and spccial funds 

I. 
Zobow i ązania krótkoterminowe 2 829,8 1 20,76 I 084, 10 7,84 38,31 2 628,35 19,0 1 242,45 3 045,3 I 2 1,33 I 15,86 

Shot1-lcrm obligat ions 

I ł. Fundusze specjalne - Spec ia l funds I 2,33 0, 10 10,61 0,08 86,05 10,93 0,08 103 ,02 6,83 0,06 62,49 

Rozliczenia 111 ic;dzyokresowe i przychody przy-

E 
sz ł ych okresów 538,92 3,95 I 2,62 0,09 113,73 0,80 90 1,19 

Among period accounts and reccipts of future 
pcriods 

SUMA PA SYWÓ W - Sum of li abi li ti es 13 629,07 100,00 13 827,77 100,00 101,46 13 824, 12 100,00 99, 97 I 4 27 I ,20 100,00 103 ,23 



Tnbc la 2. Ana lityczny rachune k zysków i s trat w g os podarstw ie rolnym Skarbu Pai\s twa (spółka z o .o.) w ł a tach I 996- 1999 

Tabl e 2 . A na ly tic bill of profits a nd lo sses in Agricuł tura ł Farm of Treas urc of State Company w ith limited rcspons ibility in ycars 1996- 1999 

1996 1997 1998 1999 

WYSZCZEGÓLNIEN IE kwota kwota indeks kwota indeks kwota indeks 

Spec ificatio n 
w tys. z ł w tys. z ł dynamiki w tys. z ł dynam iki w tys. z ł dynamiki 

Sum in Sum in Index of Sum in Index of Sum in Index of 
lhousand z ł thousand zł dynamie tho usand z ł dynamie tho usand z ł dynamie 

A 
l'rzychody ze s przedaży i z równane z nimi I I 485 ,28 9 050,55 78,80 9 I 09,86 100,66 9 509,72 I 04,39 

Rcccipts fro rn sa le and leveled wilh th em 

B 
Koszty dzialalnośc i operacyjnej 

Cos ts o f o perating activ ity 

9 856,09 9 380,89 95 , 18 9 644,8 1 102,8 1 9 347, 11 96,9 1 

c Zysk/strata ze s prze daży (A - 8 ) I 629,19 - 330,34 - 593 ,18 - 534,95 16 1,94 162,6 1 - 428,98 

Pro fi t/loss from sa le (A - B) 

o Pozostal e przychody operacyjne 

Remaining opcrating incomcs 

5,93 9 ,49 160,03 610,24 6 430,35 238,44 39,07 

E 
Pozos tałe koszty operacyjne 43 ,29 2 1,08 48,69 272,65 I 293 ,4 1 563, 14 206,54 

Rcmaining opcrating cos ts 

F 
Zysk/s trata na dziala lnosc i operacyjnej (C + O - E) 

Pro fi u loss o n opera ting acti vity (C + O - E) 

I 59 1,83 - 34 1,93 - 565 ,54 - 197,36 57,72 - 162,09 82, 13 

G P1-Lyc hody fi nansowe - Reccipts finane ial fi nanc ial 335 ,87 532,33 158,49 677,77 127 ,32 474,16 69,96 

H Koszty finansowe - Financia l costs 126,94 2 19,69 173,07 239, 18 f 08 ,87 f45,03 60,64 

Zysk/strata na dzialaln ośc i gos podarczej ( F + G - H) I 800,76 - 29,29 - 6 248 ,04 24 1,23 - 11 2, 14 167 ,04 69,25 

Pro fit loss o n cconomie ac tiviry (F + G - H) 

Zys ki nadl wyczajne - Extrao rd ina1y profits 9,29 2 13,27 2 295 ,69 11 ,57 5,43 f ,96 16,94 

K Straty nadzwyczaj ne - Extraordinary loss 9 ,70 

L 
- ) SI- brntto ( I + J K) I 8 10 ,05 183 ,98 10,16 243, 10 132, 13 169,00 69,52 

Pro fit of gross ( I + J K) 

i\ f 
Obo" iąz l-o \\ ~ o be i ą.lcn i c wyni ku finansowego 

Oblig<nory burdcn o f financ ial res ult 

N 
_ ys k ncllo ( l - i\ f) 

Pro fi t ne tto ( L - tvl ) 

I 8 10,05 183,98 10, 16 243, 10 132, 13 169,00 69.52 
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nastąpiło zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o 4 1 %, a także przyrost 
pozostałych kosztów operacyjnych o 260%. Przyrost kosztów operacyjnych o 290,49 
tys. zł w 1999 r. spowodowany był utworzeniem rezerwy na na leżności w wysokości 
555 tys. zł. Niższe były także przychody fi nansowe (o 30% wskutek zmniejszenia 
kwoty odsetek z rachunku bieżącego) oraz niższe koszty finansowe (o 40% z powodu 
mniejszych obciążeń kredytowych). 

Wykres 2 przedstawia wysokość przychodów, kosztów i zysku netto w tys. zł na 
I ha użytków ro lnych. Poziom przychodów w 1999 r. wynosił 2,7 1 tys. zł/ha UR, 
w latach 1997- 1998 wykazywał 5-procentowy wzrost, jednak był niższy o 18% w po
równaniu z rokiem wyjściowym. Mimo redukowan ia poziomu kosztów, zysk netto 
utrzymywał się na poziomie 0,07- 0,05 tys. zł/ha UR w latach 1997-1999 i był 
IO-krotnie n iższy jak w 1996 r. W latach 1997-1998 przychody ze sprzedaży nie 
pokrywały kosztów działal ności operacyjnej (wykres 2). 
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Wykrc:s 2. Przychody. koszty i zysk netto w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Pai1stwa 
S półka z o.o. w latach 1996- 1999 (tys. z ł na I ha UR) 
Graph 2. Rcccipts, costs and profit net in Agricultural Fann of Treasure of State Company with 
limited rcsponsibil ity in years 1996- 1999 (thousand zl on I hectare of A.L.) 

Anali za poziomu przychodów ze sprzedaży w 1999 r. wykazała dynam i kę wzrostu 
I 04.39%, j edn akże po uwzg l ędnieniu poziomu inflacji wskaźnik dynamiki wynosił 

97 ,29% roku poprzedniego. Podobna sytuacja wystąpiła w 1998 r. , kiedy indeks dyna
miki wyn i ós ł I 00 ,66%, a po uwzg l ędni eniu wskaźnika inflacji w wysokości 11,8% 
wskaźnik wyniós ł 90%. Analizowane przeds i ęb i orstwo w latach 1997- 1998 odnoto
wa ł o s t ra tę ze s przedaży w wysokości , odpowiednio: 330,34 tys. zł i 534,95 tys. zł, 

a tak że na d z i a ł a ln ośc i operacyj nej. Dopiero w 1998 r. przychody finansowe przewyż
sza ły koszty fin ansowe. co umożli w i ł o uzyskanie zysku na działa l ności gospodarczej. 
N:n omi asr dzic,: ki wy ok im zyskom nadzwyczajnym w 1997 r. przedsiębiorstwo wypra
cowa ł o zys k brutto w kwocie 183 ,98 tys . zł. 
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Tabela 3. Wartość i struktura przychodów oraz kosztów w gospodarstwie rolnym Skarbu Paiistwa (spółka z o.o.) w latach 1996- 1999 
Table 3. Value and structure of receipts as we!! as costs in Agricultural Fann of Treasure of State Company with limited responsibi lity in years 1996-- 1999 

Lp. WYSZCZEGÓLN IENIE 1996 1997 1998 1999 

No Specification w tys. zł % w tys. zł % Id w tys. zł % Id w tys. zł % Id 

PRZYCHODY - Incomes 

A 
Przychody ze sprzedaży IO 127,58 96,65 IO 402,60 93,23 102,72 8 746,82 87,07 84,08 9 669,24 93, 11 11 0,55 

Incomes from sal e 

I. 
Przychody ze sprzedaży produktów IO 045,86 95,87 I O 356,81 92,82 103 ,10 8674,2 1 86,35 83,75 9 642,86 92,86 111 , 17 

lncomes from sale of products 

produkcji ro lniczej - agricul tura l production 8 375,44 79,93 8 484,49 76,04 101,30 6 652,53 66,22 78,4 1 7 524,51 72,46 113 , 11 

inwentarza żywego - inventory of lively 439,73 4,20 505 ,66 4,53 114,99 553 ,60 5,5 1 109,48 607,27 5,85 109,69 

mleka - milk 992,52 9,47 I 112,54 9,97 112,09 I 328,79 13,23 119,44 I 338,50 12,89 I 00,73 

pozos tałych - remaining 238,17 2,27 254, 12 2,28 106,70 139,29 1,39 54,8 1 172,58 1,66 123,90 

Ili. 
Przychód ze sp rzedaży towarów i materi a łów 8 1,72 0 ,78 45 ,79 0,41 56,03 72,61 0,72 158,57 26,38 0 ,25 36,33 

lncome from sale of comrnodities and materials 

c Pozos tał e przychody operacyjne 5,93 0,06 9,49 0,09 160,03 6 10,24 6,07 6 430,35 238 ,44 2,29 39,07 

Rcma ining operating incomes 

E 
Pi-zychody fi nansowc 335 ,87 3,21 532,33 4 ,77 158,49 677,77 6,75 127,32 4 74, 16 4,58 69,96 

Financ ial incomcs 

G 
Zyski nadzwyczaj ne 9,29 0,08 2 13,27 1,91 2 295,69 11 ,57 0, 11 5 ,43 1,96 0,02 16,94 

Extraordinary pro fils 

OGÓLEM PRZ YCHODY IO 478,67 100 ,00 11 157,69 100,00 I 06 ,48 10 046,40 100,00 90,04 I O 383,80 I 00 ,00 I 03,36 

Genera l incomes 



Tab. 3 cd. 
Tab. 3 cont. 

Lp. WYSZCZEGÓLNIE NIE 1996 1997 1998 1999 

No Spcc ifica tion w tys. z ł % w tys. z ł % Id w tys. z ł % Id w tys. z ł % Id 

KOSZTY I STRATY - CoS!S and ł osscs 

A 
Koszty d z i a ł alnośc i operacyjnej 9 856,08 98,30 9 380,88 97,51 95, 18 9 644.8 I 94.87 102,81 9 347, 1 I 92,97 96,9 1 

Costs of opcra ting act ivity 

I. 
Wartość sprzedanych towarów i materi a ł ów 6,05 0,06 0,87 0,0 1 14,38 

Vał uc of sold commoditics and matcria ls 

Ił. 
Z użycie mat eria łów i energii 4 I 75,62 4 1,64 4 338 ,44 45, 10 103 ,90 3 986,15 39,2 1 9 1,88 3 633 ,56 36, 15 9 1, 15 

Wasie of matcri a ł s and energy 

Ili. Us ług i obce - St range service 700,89 6,99 736,77 7,67 105 ,12 778,4 1 7,66 105.65 707,89 7,04 90,94 

IV. Podatk i i opiaty - Taxcs and paymcnts 436,0 1 4,35 468 ,34 4,87 107,4 1 525 ,69 5,17 I 12,25 494,09 4,9 1 93,99 

V. Wynagrodzenia - Reward 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 

VI. 
Świad czenia na rzecz pracowników I 242,95 12,40 I 048 ,03 10,89 84,32 I 293 ,90 12,73 123,46 873,2 1 8,68 67,49 

Se1v ice on thing of workers 

VII. Amo11yzacja - Amortization 287,65 2,87 258,43 2,69 89,84 3 15,49 3,10 122,08 307 ,0 1 3,05 97,3 1 

VIII. Pozos tałe - Remaining 150,35 1,50 47,62 0,48 3 1,67 55,08 0,54 I 15,67 48,79 0,49 88,58 

c Pozos tałe koszty operacyjne 43,29 0,43 2 1,08 0,2 1 48,69 272,65 2,68 I 293,41 563,14 5,60 206,54 

Remaining operating costs 

E 
Koszty finansowe 126,94 1,27 2 19,69 2,28 I 73 ,07 239,18 2,35 108,87 145,03 I ,43 60,64 

Financial costs 

G 
Slrnly nadzwyczajne 9,70 0,10 

Ex traordinmy loss 

OGÓLEM KOSZTY I O 026,3 I 100,00 9 62 1,65 100,00 95,96 10 166,34 100,00 I 05 ,66 I O 055,28 100,00 98,9 1 

Genera ł eos ts 
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Struktura przychodów (tab. 3) wykazała, że największą pozycję zajmują przychody 
ze sprzedaży produktów (93, l l %), w tym przychody ze sprzedaży produkcji rolniczej. 
Najwyższą wartość sprzedaży produkcji rolniczej przedsiębiorstwo osiągnęło w 1997 r. 
- 8484,49 tys. zł, co w przeliczeniu na l ha UR wynosiło 2404,90 zł. Duży spadek 
(o 21%) nastąpił w 1998 r. (do poziomu 6652,53 tys. zł). Przychody ze sprzedaży mleka 
zwiększyły udział do 13,0%, a ze sprzedaży inwentarza żywego do 5,8% w przycho
dach ogółem i wykazywały stałą tendencję wzrostową. Ważną pozycję w przychodach 
stanowiły odsetki z lokat bankowych (4,58% udziału). Analiza struktury kosztów (tab. 3) 
wykazała, że największy udział (36, 15%) mają koszty zużycia materiałów i energii. 
W stosunku do 1996 r. udział tych kosztów zmniejszył się prawie o 13%. Składają się 
na nie koszty: zużycia paliwa - 10,34%, zakupu nawozów - 7,85% i środków ochrony 
roślin - 6, 18%. Koszty zakupu nawozów i środków ochrony roślin wyniosły 402,45 
zł/ha UR. Drugą największą grupę kosztów są wynagrodzenia, których udział wynos ił 

32,65%. W latach 1996-1999 wartość wynagrodzei'I wzrosła o 426 tys. zł, tj. prawie 
o ł 5%. Wynagrodzenia łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników stanowią łącz

nie 41,33% udziału kosztów ogółem. Poniesione koszty pracy wynosiły odpowiednio: 
w 1996 r. 40,89%, w 1997 r. 36,69%, a w ł 998 r. 39, ł 9% i były najwi ększą pozycją 
kosztów ogółem przedsiębiorstwa. 

Analiza przepływu środków pieniężnych wykazała, że najkorzystniejsza sytuacja 
wystąpiła, gdy jednostka osiągała zysk netto i jednocześnie uzyskała nadwyżk ę środ
ków pieniężnych z działalności operacyjnej. W badanym gospodarstwie taka sytuacja 
wystąpiła w latach 1996-1998. Natomiast w ł 999 r. wystąpiła niekorzystna sytuacja, 
w której środki pieniężne netto z działalności operacyjnej , mimo wypracowanego 
zysku, wykazały niedobór w wysokości 350 tys. zł. Oznaczało to, że j ednostka nie 
wypracowała środków pieniężnych z podstawowej działalności operacyjnej , a istotnym 
strumieniem dopływu środków była amortyzacja. Zostało to spowodowane ty m, że 
wygospodarowany w ciągu roku zysk został przeznaczony na pok1ycie części n a leżno 

ści oraz nastąpiła duża zmiana stanu rozliczel'I międzyokresowych. 
Przepływy środków pieniężnych (wykres 3) z działalności inwesty cyjnej w 1997 r. 

wykazały ujemne saldo, spowodowane dużymi nakładami inwestycyjnymi zw i ązanymi 

z nabywaniem składników majątku trwałego. Wysokie dodatnie saldo ś rodków pi e ni ęż

nych netto z działalności inwestycyjnej spółka zawdzięczała dużym odsetk om z lokat 
bankowych. 

Analiza środków pieniężnych z działalności finansowej wykaza ł a stopniowe ich 
zmniejszanie w kolejnych łatach, a w 1997 r. nawet saldo ujemne (- 275 tys. z ł ) ze 
względu na obciążenie spłatą odsetek od długoterminowych kredytów. 

Wyniki badai1 wskazują, że w 1996 r. wystąpiła sytuacj a, gdy wszystkie trzy strumie
nie przepływów pieniężnych miały wartość dodatnią. Wariant taki charakteryzuj e d obrą 
sytuację finansową oraz możliwość rozwoju przeds i ębiorstwa . W 1997 r. strumi el'I 
pieniężny z działalności inwestycyjnej wykazał wa1tość uj emn ą. Jest to typowe dl a 
przedsiębiorstwa, które na pokrycie potrzeb inwestycyjnych wykorzystuje zewn ętrzn e 

źródła finansowania o wysokim oprocentowaniu. W 1998 r. ujemna wa rtość salda 
wystąpiła w strumieniu pieniężnym z d ziałalnoś ci finansowej, gdyż przed s i ęb i o rstwo 

dokonało spłaty zobowiązai1. Zgoła odmiennie kształtował a s i ę sytuacja w 1999 r., gdy 
przeds iębiorstwo osiągnęło dodatnie salda przeplywu środków pi eni ężn ych w zakres ie 
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działalności inwestycyj nej i finan sowej , natomiast ujemne saldo na działalności opera
cyj nej . Znaczne środki pieniężne zgromadzone na koniec każdego roku obrotowego 
stanowiły j ednak znaczne rezerwy, możliwe do uruchomienia w trudnych sytuacjach 
s pię trzeń płatności fin ansowych. 
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Wykres 3. Przep ływy środków pieniężnych w Gospodarstwie Rolnym Skarbu Państwa Spółka 

z o.o. w latach 1996- 1999 
Graph 3. Flows of money resources in Agricułtural Fann of Treasure of State Company with 
limited responsibility in years 1996- 1999 

WNIOSKI 

Przeprowadzona analiza wybranych elementów bilansu wykazała korzystny stosu
nek majątku trwa łego (bez wyceny dzierżawionych gruntów) do majątku obrotowego. 
Udz i a ł kapitałów włas nych wynosił ponad 70% w pasywach, co oznacza, że majątek 
by ł g łówni e finansowany z własnych funduszy. Ograniczenie korzystania z zewnętrz
nyc h źródeł zasi ler1 fin ansowych, przy jednoczesnym utrzymywaniu przez gospodar
stwo wysokiego poziomu środków pieniężnych na rachunku bankowym, zmniejszało 
1yzyko gospodarowania. Działanie to wynikało z niskiej rentowności produkcji rolni
czej , gdyż gospodarstwo uzyskiwało wyższy stopień zwrotu zysku z kapitału niż 

z dz i a ł a lnośc i operacyjnej. 
Anali za rachunku wyników wykazała , że gospodarstwo miało ograniczone możli

wo ·c i w zakres ie generowania zysku netto, gdyż w 1999 r. wyniósł on tylko 50 zł/ha 
UR, a w pozostałych latach z wyjątkiem 1996 r. wykazywał stopniowy spadek. 
W tn1kturze kosztów dominujący udz ia ł mi a ły wynagrodzenia wraz z narzutami 
(-1 1 .~3%) oraz koszty materi a łów i energ ii , które stanowiły 36, 15% . Przeds iębiorstwo 

uzysk iwa ł o przychody g łównie ze sprzedaży produkcji rolniczej , która s tanowiła 72% 
przychodów ogó łem. W 1999 r. przychody ze sprzedaży przewyższyły koszty działal
n oś c i operacyjnej , tym samym zosta ł a zahamowana negatywna tendencja, która wystą
pi la w latach 1997- 1998. Gospodarstwo powinno dążyć do obni żeni a kosztów działal
no ·ci operacyjnej oraz pozosta łych kosztów operacyjnych, wśród których dominuj ącą 
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pozycję stanowiły tworzone rezerwy na należności. Należy zwiększyć sprawność 

w ściąganiu wierzytelności od kontrahentów. 
Ocena przepływów pieniężnych wykazała, że strumiel'l przepływów pi eni ężnyc h 

z działalności operacyjnej w badanym okresie systematycznie zmniej szał s i ę , a w 1999 r. 
wykazywał już niedobór środków pieniężnych . Oznacza to, że przeds i ębi orstwo nie 
wypracowało środków pieniężn ych z podstawowej dz i ał a lnoś ci operacyjnej , a istotnym 
strumieniem dopływu środków byla amortyzacja. W dział a lnośc i fin ansowej przeds i ę

biorstwo zanotowało w 1998 r. niedobór ś rodków , który by ł spowodowany s płatą 

zaciągniętych kredytów łącznie z odsetkami . W działalnoś ci inwestycyjnej ty lko 
w 1997 r. saldo przepływów pieniężnych zamknęło się wartośc i ą uj emną, co spowodo
wane było znacznymi nakładami na zakup sprzętu rolniczego. Poziom nakł adów inwe
stycyjnych w gospodarstwie był niższy od odpisów amortyzacyjnych, co w dłuższym 
okresie może doprowadzić do dekapitalizacji rzeczowych środków trwałych. 
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UTILIZATION OF FINANCIAL ANALYSIS IN MANAGEMENT 
OF LARGE-ACREAGE FARM IN YEARS 1996-1999 

Summary. Moved in vestigation in large-acreage farm being one-man company A WR S P 
in years 1996-1999 du st on aim qualificati on o f fin ancia l s ituation and property's enter

prise. Utili zati on of methocl o f economi c analysis in range of opini on of changcs o r 
structure of product ion, effi c iencies of fac tors of production and fi nanc ia l effi c iencics 
permitted onto looking fo r relationships reason - consecuti ve got rcsul ts. 

Results o f investiga ti ons confinned, that at small changes in s tructu rc procluction and 
clecrease of coeffi cients of eftic iency of factors of production, worscn of abili ty stcppcd 
out to generating he carri ed out pro fi t, which in 1999 year 50 z l/ha o f agriculwra l uscs. 

Reali zation o f conservative strategy in produ cti ve activity caused limi tati ons of s izc of 
money stream from operat ing act ivity a lso. 

Key words: large acreage fa rm , economi c analysis, fin anc ia l s ituation, propcrty s illla ti on, 
management. 
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FOODSTUFFS LABELLING AS AN INSTRUMENT 
OF MARKETING AND FOOD SAFETY ASSURANCE 

Anna Jasiulewicz 

Abstract. Consumers research held in the year 200 I allowed for determination of th e 
foodstuffs labelling importance as an instrument of marketing and food safety assurancc. 
The role of labelling in consumers purchase decisions and the degree of knowledge of 
marks placed on the packaging among the consumers were estimatcd . lt was found that 
label is an important element of packaging in consumers opinion and inlluences th eir 
purchase decisions, and also that the knowledge of informativc marks is not sufficicnt. 

Key words: labelling, food safety, consumer, marketing quality , brand. 

INTRODUCTION 

Foodstuffs markets in high developed countries are characterized by the permanenl 
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 o f 
info1ming about such products and one of the methods of consumer acquiring is a direct 
infonnation about the foodstuff. It may appeai· as a labelling or a trademark on a label or 
a package. Therefore labelling is acquiring mare and mare importance as a promoti on 
instrument. With its aid producer or their commercial agent try to distingui sh their 
product among the others in the consumer eyes. The producer should be consc ious of 
the fact that success on the market may be achieved by the ex pedient o f ass uring the 
proper product quality and also informing the consumer about it. 

The foodstuffs labelling becomes the important tool o f achiev ing the sa ti s facti on 
coming from goods purchasing that are compatible with the consumer needs and 
expectations. The labelling also becomes a guai·antee of health hazards avo iding th at 
may be the result of inappropriate food consumption (i. e. allergens or dangers connected 
with BSE and dioxins) and using th e biologica] progress during the foodstuffs 
production (i.e. ho11110nes, grower substances, GMO products) which effects have not 
been sufficiently examined yet. 
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Such elements as nutrition information, quality and safety marks, ecological marks, 
geographical indications, infmmation 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 ag1icultural 
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 
generał aim the following detailed aims were distinguished: 
I. 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 nutlitional needs satisfaction and food safety are considered in the 
sphere of demand molding. 

2. Evaluation of consumers lrnowledge in the scope of food labelling regulations and 
spec ific symbols and infonnation placed on the foodstuffs packaging and also 
estimation of state and institutional help in increasing of consumers consciousness 
in that range. 

METHODOLOGY AND ORGAN IZA TION OF RESEARCH 

The main source materia! comes from the researches that were held with the aid of 
the diagnos tic poll met hod consisting of three techniques: interview inqui1y-sheet, direct 
obsc1vati on and sourc materials anal ys is. The main research method was the interview 
inquiry-s heet which was held among 400 consumers in the year 200 I . The research was 
ca rri ed out in selected rura! areas, small and medium towns and urban agglomerations i.n 
Mazowieckie. Podl ask ie, Do lnoś l ąs ki e, Lubelskie and Zachodniopomorskie provinces. 
The random selec tion met hod according to such features as fina.ncial situation and place 
of res idence was used in the bas ie research. 

The fo llowing research meth ods were applied in the materia! analysis: 
clescripti ve method. 
tab le analys is method, 
da ta grap hic presentation method, 
research ma te ri a ł process ing methods: analysis and synthes is, 
sta tistic methods. 

Acta Sci. Pol. 



Foodstu!fs labelling as an instrument ... 199 

RESULTS 

The role of individual premises during purchasing decisions taking 

According to empirical materiał analysis it appears that respondents in their 
purchasing decisions are gu ided mainly by first purchase experience (the average 4.3 in 
5-degree scale), infomrntion placed on label (3.57) , and they also pay attention to 
product quality and infmmation acquired from members of their fam il y and friends 
(average 3.58). The least significance has the infonnation 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 di.verse. In some cases the influence is 
surprisingly meaningful. Therefore the coJTelation coefficient was ca lculated that is 
direct connection strength measure between two features 1 [Sobczyk 2000]. 

The following factors were accepted/assumed in the coJTelation calculat ion: 
X I - product price, cena produktu , 
X2 - product brand, marka produktu , 
X3 - labelling, infmmacja na etykiecie, 
X4 - product origin, pochodzenie produktu, 
XS - product high quality, wysoka j akość produktu, 
Y I - respondent age, wiek respondentów, 
Y2 - place of residence, miejsce zamieszkania, 
Y3 - financial situation, sytuacja finansowa, 
Y4 - education, wykształcenie. 

Table 1. Correlative connections between basis indexes 
Tabela I. Zależnośc i kore lacyjne między wskaźnikami bazowymi 

XI X2 X3 

VI 0.1734 0.7765 - 0.0080 

Y2 - 0.2449 - 0.1581 0.1706 

Y3 - 0.8726 - 0.1768 0.0363 

Y4 - 0. 1442 0.0253 0.7244 

Source: own researches, żród l o : obi iczeni a własne . 

X4 XS 

0.1010 - 0. 1737 

- 0.776 1 0.3076 

- 0.20 15 0.8070 

- 0.197 1 o 23 80 

The importance of the product price was highly correlated with re pondents 
financial situation. CoJTelation 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 (O . 77 - the olcler 

'The formula for Pearson linear co1Telation coeffic ient is cal cul ated by covari ation standa rdiza ti on: 

= cov (x . v )' whcre 
rxy = ryx s(:r )s(v) 
r".- Pearson linear co1Telation coeffi cient , 

cov (x, y) - covariat ion, 

s (x ) i s (y) - adequatc variations standard deviation. 
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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 be tter situation presentation the rank index was used in order to analyse more 
deeply the connection between the label imp01iance during making purchasing 
decisions and the respondents education. The degree of label significance in dependence 
on responclents educati on is presentecl in Diagram 1. 

primary 
podstawowe 

professional 
zawodowe 

second ary 
srednie 

superior 
wyższe 

' 10.386 
'--------'-''-----"'-' 

' 
i 

1------'-----i-' ---' 0.483 1 
I 

. ·' 

O.O 0.2 0.4 0.6 

. 0.863 

0.8 1.0 

Diagram I. Estimation of label importance in dependence of respondent 's education (by ranks 
index valuc) 

ourcc: own rcsearchcs. 
\.V ykrcs I. Ocena znaczeni a etykiety w za l e żności od wyksztalcenia respondentów (wedlug 
wartośc i wskaźnika rang) 
Źró cll o: badania własn e. 

As it is shown in Diagram I the sign ificance of labelling decreases in case of low 
cdu cati on. T he primary educated respondents pay little attenti on to infom1ation on the 
packag ing (0. 38) wh il e for the better-educated consumers the labelling importance is 
very hi gh (0 .86) 

A lot o f res1 ondent s declared that product origin is a very important product 
a:;scss mcnt crit eri on. 59.9% of respondent s buy mainly Polish origin foodstuffs. So we 
c<u1 safcly say that etlmocentrism phenomenon is ve1y common among Polish consumers. 
The ethnocentric attitudes in market and consumption sphere are demonstrated by 
conscqucnt and conscious national products prefeITing with opposition to foreign 
pro lucts . An cthnocentric consurner act ively sea.rches for info1mation on the label that 
a llows him 10 di stinguish whether the product was produced in their cow1try or if it was 
import cd [Karcz 1999]. 
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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 choos ing of 
mostly the same brand. 

Loyalty distribution in dependence on consumers demographic and social profile is 
very interesting. The attention should be paid to harmonie loyalty distribution in 
dependence on the respondents age: the !ower level total and relative attachrnent to one 
brand is in the youngest age group (20- 29 years old) and it amounts adequately to 3% 
and lS .7%. So the older age group the bigger loyalty: in the oldest age group (over 
60 years old) it amounts adequately to 9. I% and 61 %. 

The situation is alike in case of loyalty distribution in dependence on place of 
residence: it is biggest in the rnral areas (total loyalty - 26.3%, relative - 6 1 %) and 
smallest among the consurners 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 

Dąbrowska [2000] proves that merely 29% of Poles read nearly all the in fo nnation 
on the label while SO% only browse through it. 

Generally consumers pay attention to the in fonnation they are intcrcst cd in . The 
researches showed that demand for in forrnation is diverse depending on it s kind. Fi rst o f 
all the foo dstuffs purchasers read the in formation about minimum durability dale or 
expiration date. 

The consumers social and demographic profile influence on the opinion about the 
significance of some infonnation is very big in some cases. Therefore, Pea rson direct 
c01Te lati on coefficient was calculated between the particul ar demographic and soc ial 
features and the irnportance of particular in fo rmation. 

The following factors were accepted/assumed in the correlation calcul ation: 
X l - product brand, marka produktu , 
X2 - product origin infonnation, infomrncja o pochodzeniu produktu , 
X3 - nutritional information , informacja żywieniowa 
X4 - quality marks, znaki jakości 
XS - infonnation about product reward, informacje o wyróżni eniu produktu 
XS - product high quality, wysoka j akość produktu, 
Y 1 - respondent age, wiek respondentów, 
Y2 - place ofres idence, miej sce zamieszkania , 
Y3 - financial situati on, sytuacja finansowa , 
Y4 - education , wykształce nie . 

The respondents age is very high coITelated with product brand. Correlation index 
amounted to 0.78, so it appears that the older respondents are the more signifi cance th e 
brand has. There was also a ve1y high connection between info nnati on abou t product 
origi n and place of residence (- 0. 78 - the bigger town the small er importance of 
residence place), between nutritional infom1ation (0.77), quali ty marks (0.79) , infonnati on 
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about product reward (0 .8) and the respondents education - the better educated 
consumers the bigger significance of this information (Table 2). 

Tabl e 2. Correlative connections between basis indexes 
Tabe la 2 . Za leżności korelacyjne mi ędzy wskaźnikami bazowymi 

XI X2 X3 X4 XS 

VI O. 7843 0.0692 - 0.0493 - 0.0527 - 0.1072 

Y2 - 0.1759 - 0.7876 0.1963 0.1989 0.2370 

Y3 - 0.1609 - 0.21 84 0.0582 0.1007 0.1226 

Y4 0.0153 - 0.1932 0.7768 O. 7947 0.8080 

Sourcc: own rescarches. źródło : obi iczenia własne. 

Moreover, a lot of respondents consider that producers should place the nutritional 
information (76%) and quality marks (74%) on the label of foodstuffs . 

lt should be taken into consideration that the kind of product vaiies 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 1isque grows. 

Furthennore, the assessment of statements conceming the foodstuffs labelling looks 
as follows: 87.8% of respondents agree with the statement that labelling is producer's 
fo m1al 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 confumed by annual controls made by PIH. Nearly 
4 l % of respondents admitted that they were misled by infom1ation given on the packaging. 

Consumers knowłedge evaluation in the scope of labelling regulations and specific 
symbołs and information 

I n order to est i mate the knowledge of Polish labelling law the respondents were 
ques ti oned about ex isting regulations in this scope and they were asked to indicate 
which law acts and obligatory infomiation should be placed on the packaging. 

The analys is results show poor labeling law knowledge among consumers. Only 
63% of respondents believe that labelling regulations exist in Połish law and 12% are 
capable of indicating obligatory or partly obligatory infomiation. The law ignoranee in 
the I ight o f obtained re, ults shows that there is stili much to do in the field of consumers 
education and protec ti on. It is of great importance in connection with the approaching 
term of membership in the European Union. In the EU count.ries consumer protection is 
ba~ed on in t'o rmati on lra nspa.rency and it creates conditions for free choiee and decision. 
T he research results confi rmed that consumers eduea tion need is very big in Poland. 
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A verage 39% of respondents declared symbol and infonnation 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%). Ve1y few respondents recognized 
the meaning of information "inadiated product" (20%) and "minimum durability <late" 
(20.5%). 

lt should be emphasized that consumers do not know the information connected 
with health safety. Different authors confom this observation. E.g. in Mistewicz [ 1996] 
opinion Polish consumers are stili not able to explain infom13tion and symbols placed 
on products that are available on our market. Among the others they do not understru1d 
the infommtion "inadiated product" - such food is obligatmy labelled because the 
vitamins (pa1ticularly A, B, E, K) are destroyed. Such consumers are not able to make 
fully aware choi ce. Mistewicz [ 1996] claims that foreign symbols ru1d infonnation 
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 infmmation is leg itimate 
[Borys, Kobyłko, 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 ve1y poor knowledge of 
"minimum durability date" ąualification. 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 a.re: "Teraz Polska" (91 % of respondents 
heard a.bout this contest) and honourable mention "Medal Polagra" awa.rded during 
Intema.tion Pola.gra Ma.rkets in Poznań (73.7% of respondents). Significantly !ower is 
the logo " Dobra Polska Żywność" identification awarded by Ministry of Agriculture 
(46.7%). The reason for tha.t may be the sh011 contest bistory (three yea.rs). Such result 
proves that the contest should be much more popula.rised, especially as it promotes the 
foodstuffs that meet very high quality dema.nds , often even higher than the EU dema.nds 
and it is produced only from Polish materials. 

Infonna.tion about quality honourable mentions more and more often appear on the 
foodstuffs packa.ging. The resea.rch showed that 80.5% of respondents have seen such 
infonnation on the label. Moreover, consumers consider t.hat producers should participate 
in such contests ru1d should infom1 the consumers about products hi gh quality on the 
packaging (93.8% ofrespondents). 

CONCLUSIONS 

Empirie materia! a.na.lysis allows to formula.te the fo llowing conclusions: 
I. Polish society is cha.racterized by low consciousness in scope of labelling law 

knowledge. Regulations existing in Poland that a.re included in Regulati on on 
foodstuffs labelling and they obligate producers to place particular in fo rmation on the 
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label in order for consumers health and rights protection. Not only is product 
compos ition 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 
ass urance 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 
dec isions. The info tmation influence on purchase decisions grows with their education. 

3. The labelling importance varies from consumer to consumer depending on the 
kind of infonnation. The most essential is expiration <late and the product ingredients. 
lt should be taken into consideration that the kind of product also varies the opinions 
on in fo rmation importance. The importance rises in case of short durability foodstuffs 
( i. e. meat and dairy products) , thus when negative consequences risque increases. 

4. There is a ve1y high c01rnection between the nut1itional infomrntion, quality 
marks , infonnation about product reward impo11ance and the respondents education -
the higher educati on the more significant the importance ofthese elements is in consumers 
opinion. 

5. The meaning knowledge of symbols and infonnation on product quality and 
sa fe ty is low in comparison with demand for such infom1ation. lt is probably caused by 
luck o r consumers education and popularisation of information that could be very 
important source of infonnation, 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 loya lty is surprisingly high. Moreover, one of the significant elements in purchase 
dec isions is foods tuffs Poli sh origin. Ethnocentric attitudes are shared mainly by older 
people and consumers li ving in rura! areas and small towns. 

To recap, it may be considered that infom1ation big imp011ance in purchase 
dccis ion process as an marketing instrument should become a matter of interest among 
t11c producers. New attractive and functional packaging using and also quality infom1ation 
plac ing on the label is advisable to st.rengthen products competitiveness. Moreover, the 
information placed by producers should be !egal and legible to assure the consumer 
about food safety and quality guarantee. 
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ZNAKOWANIE PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH JAKO INSTRUMENT 
MARKETINGU I ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO 

Streszczenie. Badania kon sumenckie przeprowadzone w 200 I roku pozwo lily na 
określenie znaczenia znakowania produktów spożywczych j ako in strumemu marketingu 
i zapewnienia bezpiecze!lstwa żywnościowego. Oceniono rolę etykietowania w decyzjach 
nabywczych konsumentów oraz stopie!l znaj omośc i oznacze!l umieszczonych na 
opakowaniach produktów spożywczych wśród konsumentów. Stwierdzono. że etykieta 
jest ważnym elementem opakowania w opinii znacznej części badanych i wplywa na ich 
decyzje nabywcze, a także , że znajomość znaków informacyjnych jest ni ewystarcz<1i ąca. 

Słowa kluczowe: znakowanie, bezp i eczeń stwo żywnośc iowe. konsument. marketing, 
jakość, marka. 

Anna Jasiulewicz. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Prawa. Politechnika 
Bialostocka, ul. Wiejska 4511. I 5- 950 Białystok 
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WYBRANE PROBLEMY NIELEGALNEGO LUB 
NIEUJAWNIONEGO OBROTU FINANSOWEGO 
W OPINII PRACOWNIKÓW SEKTORA BANKOWEGO 

Włodzimierz Deluga 

Streszczenie. W mtykule dokonano ilustracji stosunku pracowników systemu bankowego 
do procederu nielegalnego obrotu pieniądza pochodzącego z niewiadomego źród ła. Ana
liza wyników uzyskanych w badaniu oraz przedstawione oceny dobitnie wskazuj ą na 
potrzebę nieustannych obserwacji oraz zgłaszanie inicjaty w i regulacji w walec z tym 
procederem, a szczególnie w odniesieniu do skutków, j akie wywiera on na gospoda rki 
krajów uwikłanych w to zjawisko. 

Słowa kluczowe: nielegalny obrót, niewiadome źródło pochodzeni a pieniądza, skutki 
gospodarcze, przestępstwo finansowe, nielegalne dochody. 

WSTĘP 

Szybki proces transformacji ustrojowej i powstanie wolnego rynku w Polsce przy
niosły ze sobą wiele patologii w sferze gospodarczej i finansowej . Przeobrażenia zwią
zane z pojawieniem się podstawowych zasad gospodarki rynkowej - wolności, równośc i 

i konkurencji, a także liberalizacja przepisów prawnych i rozwój u sług finan sowych 
sprzyjały powstaniu przestępczości zorganizowanej , będącej źródłem olbrzymich 
dochodów, oraz podejmowaniu działaó mających na celu ich ukrywanie przed opodat
kowaniem, zatajanie pochodzenia i wprowadzanie do legalnego obiegu. 

Postępująca integracja ekonomiczna Polski z gospodarką europej ską i światową 
determinuje wzrost ilości transferowanych kapitałów i szybkość obrotu , przy zm niej
szonej kontroli ze strony państwa . Ułatwia to umieszczenie w sektorze finan sowym 
dochodów pochodzących z działalności przes tępczej. Polska wś ród krajów byłego 

bloku wschodn iego staje s ię jednym z najatrakcyjniejszych mi ejsc dl a lega li zowania 
brudnych pieni ędzy . Zjawisko to przestało być już w naszy m kraju hipotetycznym 
niebezpiecze11stwem, stało s i ę priorytetowym problemem , wymagaj ącym n iezwlocz
nych przeciwdziała11 . 

Celem niniejszego opracowania jest prezentacja opinii pracowni ków banków 
w kwestii zjawiska niel ega lnego obrotu pi en i ąd za pochodzącego z ni eznanego źród ł a. 

Zjawisko to powszechnie nazywane jest „praniem brudnych pi eni ęd zy" [Prani e ... J 993]. 
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ISTOT A „PRANIA PIENIĘDZY" 

Geneza „prania pieniędzy" wiąże się z osobą Alfonsa Capone, szefa mafii chica
gowskiej . Pełną definicję na płaszczyźnie międzynarodowej sformułowano dopiero 
1 O czerwca 1991 roku w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich nr 91/308/EWG 
w sprawie ochrony systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów prania 
pieniędzy. Dyrektywa ta obejmuje: 
• zamianę lub przeniesienie mienia, mając świadomość, że mienie to pochodzi 

z działalności przestępczej lub z aktu uczestnictwa w takiej działalności, w celu 
zatajenia bądź ukrycia nielegalnego pochodzenia mienia lub w celu udzielenia 
pomocy innej osobie, zaangażowanej w prowadzenie takiej działalności, w celu 
uniknięcia prawnych skutków jej postępowania; 

• zatajenie lub ukrycie prawdziwego charakteru, źródła, miejsca położenia, rozpo
rządzenia , przeniesienie praw do mienia, mając świadomość, że mienie to pochodzi 
z dz iałalności przestępczej lub z aktu uczestnictwa w takiej działalności; 

• nabycie, posiadanie lub używanie mienia, mając świadomość w momencie jego 
otrzymania, że mienie to pochodzi z działalności przestępczej lub z aktu uczest
nictwa w takiej działalności ; 

• uczestnictwo, współdziałanie w celu popełnienia, usiłowanie popełnienia oraz 
pomoc, nakłanianie, ułatwianie i doradzanie popełnienia któregokolwiek z czy
nów wymienionych w poprzednich paragrafach. 
Zacytowanie powyższego artykułu w całości jest o tyle uzasadnione, iż stanowi 

podsumowanie dotychczasowych określeI1 tego procederu we wcześniej wydanych 
dokumentach międzyn arodowych, a także znajduje odzwierciedlenie w polskim prawo
dawstwie . 

Wśród innyc h de finicji najbardziej przejrzysta została opracowana dla celów szko
leni owyc h przez Ośrodek Szkolenia Departamentu Skarbu USA. Brzmi ona następują
co : „pranie pieniędzy to proces, za pomocą którego dochody przypuszczalnie uzy
skane z działalności przestępczej są przekazywane, przewożone, przekształcane, 
wyrnienianc albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami, w celu ukrycia łub 
zatajenia prawdziwego charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu łub własno
ści tych dochodów. Celem procesu prania pieniędzy jest nadanie pozorów legalności 
funduszom uzys kanym z działalności pozaprawnej lub działati z nią powiązanych 
[ herman 1993]. Autorzy tej de finicji wyraźnie akcentują, że pranie pieniędzy jest 
procesem, który obejmuje wiele d z i a ła11 (metod) s łu żących ukryciu nielegalnych źródeł 
dochodów . .J edn ocześni e wskazuj ą na d z i a ł a ni e przestępcze jako sposób uzyskania 
t ych że pieni c,:dzy. 

Według przewodniczącego Australian National Crime Authority (Krajowy Urząd 
praw Kryminalnych), Toma Sherrnana, pranie pieniędzy jest to konwersja łub 

„czyszczenie" mienia pochodz<1cego z powyższego przestępstwa w celu ukrycia 
i. ródła jego pochodzenia. Przestępstwa tego dokonuje w zasadzie każdy, kto 
uczes tniczy w procesie prania pieniędzy lub na podstawie racjonalnych przesłanek 
powinien mieć świadomość współudziału w tym procesie [McClean 1992]. Definicja 
austra lij ska ni c ty lko wskazuje na i s to tę i cel prania pieniędzy. Jednoznacznie okreś l a, 

11 :.i kim c i ąży brn:i odpow ied zialn ość w związku z przestępczym działaniem. 
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Z punktu widzenia przestępcy pomnażanie dochodów z dział a lnoś ci kryminalnej 
ma sens dopóty, dopóki można z nich korzystać [Jasi11ski 200 I]. Część brudnych do
chodów jest reinwestowana w działalność kryminalną, większą część jednak przes t ępca 

chce ulokować w legalnych przedsięwzięciach. Aby uniknąć ryzyka wykrycia źród e l 

pochodzenia pieniędzy , musi je wcześniej „wyprać" . Ni e znaczy to, że wszyscy prze
stępcy , chcąc zalegalizować źródlo pochodzenia dochodów oraz swoj e prawo wlas nośc i 

mienia, uciekają się do wymyślnych metod. Tylko w krajach o wysokiej skutecznośc i 

organów sc1gania i wymiaru sprawiedliwości , gdzie istni eje duże ryzyko wykryc ia 
i odpowiedzialności karnej, sprawcy zmuszeni są zastosować bardziej wyrafinowane 
środki kamuflażu. 

W najnowszym polskim akcie prawnym - ustawie z 16 listopada 2000 roku o prze
ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowyc h poch odzą

cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - ustawodawca nie zastosowal poj ę cia 
„pranie pieniędzy" . W zamian dał w tytule czytelną, fenom enologiczną defini cj ę proce
deru , która przede wszystkim wskazuje na źródła pieni ędzy podlegaj ących lega li zacji 
i jednocześnie wyjaśnia szerokiemu gronu pracowników instytucji finansowych oraz 
pozafinansowych, czym jest pranie pienięd zy oraz sk ąd pochodzi przedmiot tego 
przestępstwa [Wójcik 200 I]. 

Źródła nielegalne, czyli produkcja nielegalna, oraz źródła nieuj awnione. którym 
odpowiada pojęcie produkcji ukrytej , tworzą razem s zarą strefę . Dodatkową k a tegori ą, 

która dopełnia pojęcie gospodarki podziemnej są wewnętrzne transfery dochodów. 

ANALIZA RAPORTU Z BADAŃ 

W celu bliższego zapoznania się z procederem nielegalnego obiegu pie ni ąd za w Pol
sce i jego wpływu na system finansowy przeprowadzono w kwietniu 2002 r. badania na 
obszarze województwa pomorskiego, wykorzystując metody wywiadu bezpoś redniego . 

W wywiadzie wzięło uclzial 43 losowo dobranych respondentów, którzy s t an ow i ą 

grupę osób wywodzących się z personelu bankowego. Grupa ekspertów bankowych 
udzielała odpowiedzi po części skalowanych i otwartych, zawartych w specjaln ym 
kwestionariuszu wywiadu. Kwestionariusz wywiadu skierowano cł o pracow ni ków tego 
sektora z uwagi na największe doświadczenie bankowców w przeci wcl zialaniu procede
rowi „prania pieniędzy" . Ponadto, właśnie ta instytucja GllF (Generalny Inspektorat 
Informacji Finansowej , powołany na mocy ustawy z 16 li stopada 200 I 1-. ) otrzyma la 
najwięcej zgłosze11 o transakcjach podejrzanych. 

Celem przeprowadzonych baclai1 marketingowych j est ukazani e skutk ów stosun ko
wo powszechnego zjawiska obrotu nielegalnego pi eni ąd za w Polsce oraz ocena sposo
bów walki z tym procederem przez środowi s ko bankowców. 

Dokonany pomiar sondażowy objąl następujące kwesti e: 
• opi sał przeszkody powodujące utrudnienia w wa lce z przes tę pczo śc i ą gos poda rczą 

i przedstawi! clzialania mogąc e ograniczyć s kal ę tego problemu ; 
• sklasyfikował rodzaje przes tępstw gospodarczych , na jak ie n a ra żony jest system 

bankowy w Pol sce, a także zidentyfikował źródł a powstawa ni a „prania pi e ni ęd zy" 
i inne, li czne implikacje tego zagadnienia; 
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• wyraził opini ę respondentów na temat ustawy z 16 listopada 2002 roku o przeciw
dz i ałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wai1ości majątkowych pochodzą
cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł; 

• uzewn ętrznił pog l ądy rozmówców na temat możliwości zastosowania istniejących 
rozwiązaii prawnych w nowych warunkach funkcjonowania podmiotów związa
nych zawodowo z przepływami pi e niężnymi. 
Ogól responden tów stanowił personel sektora bankowego. Spośród wszystkich 

banków objętych badaniem 95,35% stanowiły banki komercyjne. Wynika to z ogromnej 
konkurencj i i stni ej ącej na rynku usług finansowych , która zmusza banki do świadczenia 
kompleksowych usług zw i ązanych z obrotem pieniężnym. Na banki spółdzie lcze przy
pada jedynie 4,65%. Sytuację ilustruje wykres I. 

bank spó ldziclczy 
4.65% 

-----------~,.-/ 

Wykres I. Struktura badanych banków 
i .rócl lo: Gadania wlasnc. 

bank 
komercyjny 

95,35% 

Udzial badanych pracowników banków, z punktu widzenia zajmowanego przez 
nich stanowiska, w ogó lnej liczbie respondentów był dość zróżnicowany. Najliczniejszą 
grup i:; stanowi li dyrektorzy banków (25 ,58%) oraz kierownicy wydziałów operacyjnych 
(37,2 1%). Moderator s ki e rowa ł swoje badanie właśnie do tych osób, gdyż mają oni naj
w i i:; k szą w i ed zę i dośw i adczen i e z zakresu problematyki „prania pieniędzy" w bankach. 
W mni ej szości wś ród respondentów są kierownicy wydziału kredytów ( 13,95%) oraz 
pracow ni cy szeregow i banków (23 ,26%). Strukturę respondentów prezentuje wykres 2. 

Rc. pondenci s ą zgodni w opinii , że walkę z przestępczością gospodarczą utrudnia 
op i esza l ość organ ów ś c i g a ni a i wy mi aru spraw i edliwośc i. Takiej odpowiedzi udzieliło 
a ż .5 8, !.+% b::idanych. Niewiele mniej procent ankietowanych twierdzi , że w naszym 
krnj u pa tologii:; przes tępczą potęguje zbyt Jagodne prawo (48,84%). Tylko 20,93% 
b.-i lanych u waża . że zjawiskiem ni epożądanym w walce z przestępczośc i ą finansową 

j est korupcjJ. powszechna także wśród urzędników bankowych. Jako inne przyczyny 
2 . 3 3° ~ badanych podaje brak skutecznośc i działania organów kontroli skarbowej. 

Wyniki uzyskane w poprzedn im pytaniu przekładają s i ę analogicznie na odpowie
dLi otrzymane w kolejnym. N ajwi ęcej badanych (62,79%) u znało , że zaostrzenie 
przepisów prawa. a w szczegó ln oś ci u s uni ęc i e w nim luk, popraw i statystyk i zwa lczania 
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przestępczości gospodarczej. W parze z tym działaniem musi iść jednak lepsza organi
zacja pracy policji i sądów - tak uważa 53,49% badanych. Zdaniem 20,93% respon
dentów, do ograniczenia przestępczości przyczyni się umocnienie powyższych 

organów. Zaledwie 2,33% wymienia inne dzialania, takie j ak chociażby umiej ętność 

praktycznego zas tosowania przepisów prawa przez pracowników sektora bankowego. 

pracownik 

szeregowy 

23 ,26% 

kierownik 
wydzialu 

kredytów 

13 ,95% 
Wykres 2. Struktura badanych respondentów 
Żród lo: Badania wlasne. 

dyrektor 
oddzia lu 

25,58% 

kierowni k 

wydzialu 

operacyjnego 

37.2 1% 

Tahela I. Zagrożenia w walce z przestępczością gospodarczą 

Kategorie odpowiedzi Liczba odpowiedzi a li czba OS(°> b bada nyc h 

Orak s kuteczności d ziałania organów śc igania 25 
Z.byt ł agodne prawo 21 

Korupcja w instytucjach zaufania publicznego 9 

Inne przyczyny 

Liczba badanych respondentów ogółem 56 

Ż ródlo: Badania własne. 

Tabela 2. Dzialania wp ływające na ogranicze nie przes tępczośc i gospodarczej 

Kategorie odpowiedzi Liczba odpowiedzi a łi C1.ba badanych 

Zaost1-zenie p1-zepisów prawa 27 
Lepsza organizacja pracy wymiaru sprawi edliwośc i 23 
Dofin ansowanie policji i sądów 9 
Inne d z iałania 

Liczba bad anych respondentów ogółem 60 

Ż róclł o: Gadania włas ne. 

Spoś ród 43 respondentów, 30 uważa , że wył udzeni a kredytów sta now i ą g łówn e 

zagrożenie dla sektora bankowego. Dwadz i eśc i a dwie osoby są zdania, że fu nk cjo nuj ą
ce w praktyce bankowej dopiero od kilku lat przes tęps two „prania pi e ni ędzy", będ z i e 

stanowić coraz poważniejszy problem dla instytucj i fin ansowych. Ki erując s i ę dośw i ad 

czeniami , I 7 pracowni ków banków wymienia tak ie rodzaje przes tępstw fin ansowyc h. 
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jak wyłudzenia mienia na podstawie podrobionych czeków i kart płatniczych oraz 
wprowadzanie do obiegu fałszywych środków pieniężnych. Dziewięciu badanych, wśród 
których przeważają pracownicy niższego szczebla, uważa , że korupcja w kręgach kadr 
kierowniczych banków staj e s i ę coraz bardziej powszechna, a zdaniem 7 osób badanych 
malwersacje mienia bankowego również nie należą do rzadkości. Nielegalny transfer 
go tówki za gra nicę , w opinii 8 osób, może powodować sam w sobie negatywne konse
kwencje, jak również być jedną z form „prania p ieniędzy" . Przedstawione wyniki 
zaprezentowano na wykresie 3. 

111alwcrsacjc r . .c/=-::·=-=,-'.;:;:;;-.o;:.-1~---:--111 I 
t ransakcjc zagraniczne 1 .... I ____ '_:· -'~j 

I 
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I i 
korupcja , ._I ____ ,_s_11_iMJ~ 

fa lszcrst wa doku men rów , .__ _______ ,_5··'-"'-'"~M-'~"-1~..:..S..,,,,-'.""'"· --"~ 

pranie picni t;:dzy 

wyludzcnia kredytów ~4'.,!ł • ~ \' • ··l!F~ !t,· 1-i.J- 'dtf.1 1 •
1:t3'l•j#lJ@ht"lBI 
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Wykres 3. Rocl ;1.ajc przestę p stw gospodarczych w sektorze bankowym 
Ż rócl l o: Badania wlasnc. 

20 25 30 

5 1 % respondentów u zn a ł o pranie pieniędzy za istotne zagrożenie dla sektora ban
kowego . W korespondencji do tego przekonania wymien i ają następujące czynniki , które 
warunkują istnienie tego procederu w Polsce: 

luki w prawie ................................... ........... ................ ..... ... ..................... ...... 48 ,84% 
• podRtn o ~ć na ko rupcję .... ... ..... .. ... ... .. ......... ..... .. ..... ... ............ ............ ............. 25 ,58°/o 
• po l ożcnic Pol ski na szlaku tran zyto\vy1n .... ...... .. .... „ •••. • „ .. . .•. „ . . . • .... • .. . . ........ 23,56o/o 

istnienie orga ni zacji przestępczych ...... ........ .. .. .... .. ... ..... .... ..... ... ..... „ . . . „ ....... 18,60% 
o istnienie szarej strefy ......... ... ..... .... ......... .... ..................... .. ........ .. ............. .... . 16,28o/o 

ni cdofin:in sowanie organów śc igania ... .... ... .... . „ . .. . ........... . . . . . .. „ ......... . . . . .. . . .. 13 ,95% 
0 nieszczelny sys ten1 bankO'-'VY ......... ... ... .. .. .. ... ... ..... .... ... „ ....•. •. . „ •....•. . . . „ •....... 13,95°/o 
• op i esza ł ość ądów ......... .... .................... ... .. .. ..... ... ........ ............. .. .......... .... .... 11 ,63 % 
• brak osoby odpowiedzialnej za kontrol ę transakcji podejrzanych ........ .. ...... 11 ,63% 

s ł abo wy zko lony personel bankowy ............ .... ... ..... .. ..... ...... ... ...... .... .. ... .... . 9,30% 
brak wym i a ny i n formacj i mi ędzy ban kam i .. . . .. ..... .. .. ..... .. . ..... ... . .. ......... ... .. .. . 6,98% 
. laby system kontro li linansowej ....... ... .. .... .... .... ...... ... .. .............. ....... .......... 6,98% 

• z ł a koniunktura \ V gospodarce .... .... ... „ .. .. . „ •• „.„ . . .•. . .... „ . . .• . . .. . . „ . ..•.•... „...... . .. 6,98o/o 
b god nt.: prawo ..... ... ... ..................... ... .. .. ... .......................................... . 6,98% 
.. Pr:ini c picni c;:dzy„ w Polsce stało s i ę faktem. Respondenci wymieniają wiele przy

c7yn takiego stan u rzeczy. Na wi c;: k szą uwagę zas ługują skutki , jakie ten proceder 
powoduje w gospodarce krajowej. 

.·lcra ci. Pol. 
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Tabela 3. Wpływ prania pieniędzy na system finansowy w Polsce 

Kategorie odpowiedzi Liczba odpowiedzi a liczba badanych 

Zmniejszenie wpływów do budżetu państwa 23 

Spadek wiarygodności banku i całego systemu finansowego 18 

Osłabienie kondycji banków 7 

Nieuczciwa konkurencja 6 

Niekontrolowany przepływ środków pieniężnych 4 

Brak jakiejkolwiek odpowiedzi 4 

Wahania na giełdzie 2 

Zwiększenie gotówki w obrocie 2 

Wzrost kosztów działania podmiotów finansowych 2 

Wpływ przestępców na gospodarkę 2 

Zniekształcenie parametrów ekonomicznych 2 

Inne 4 

Liczba badanych respondentów ogółem 76 

Źródło: Badania włas ne. 

Pytanie dotyczące skutków prania pieniędzy przysporzyło grupie badanych najwię

cej trudności. Część z nich w ogóle nie udzieliła odpowiedzi . Najbardziej oczywistą 
odpowiedzią podawaną przez bankowców jest zmniejszenie wpływów do budżetu pai'l
stwa. Nie wszyscy ankietowani potrafili spojrzeć na problem perspektywicznie. Poja
wiły się jednak opinie o wpływie przestępstwa prania pieniędzy na destabilizacj ę 

systemu finansowego i samych banków, utracie wiarygodności instytucji finan sowych 
czy zjawisku nieuczciwej konkurencji. 

Zdaniem ponad połowy respondentów, pranie pieniędzy stanowi obecnie w Polsce 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu finansowego . Tylko 16% badanych uznaje 
ten problem za mało istotny. Prawie tyle samo (21 %) osób wyraża opini ę, że legalizacja 
nielegalnych dochodów przybiera bardzo dużą skalę. 11% ankietowanych nie ma zdania 
na ten temat (wykres 4) . 

w bardzo 

dużym 

20,93% 

trudno 

powiedzieć 

I 1,63% 

Wykres 4. Skala zjawiska prania pieni ędzy w Polsce 
Źródło: Badania własne. 
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Wprowadzone rozwiązania prawne na mocy ustawy z 16 listopada 2000 roku spo
tkały s i ę z dobrym przyj ęciem wi ększości środowisk. W prasie pojawiły się jednakże 
a rtyk uły osób niezadowolonych z takiego stanu rzeczy. W celu konfrontacji informacji 
z mass mediów z rzeczyw i stą opinią praktyków skierowano do nich zapytania, odno
szące s i ę konkretnie do danego aktu prawnego. 

Opinie o ustawie z 16 li stopada 2000 roku przedstawiają się następująco : 

• dobra ... .... .... ..... .. ..... ........... .................................... ....................................... 48 ,84% 
• niedopracowana .... ... .......... „ .. „ ... „ .. . .. .. ... . . .•.. . .•... . . . .. . . . . ....•.. .. •. „ . .. .. .. ... . .......... 16,28% 
• brak opinii ...................... .... ..... ... ..... .... .. ... ..... ... ..... .. .. .......... ......... ...... ...... .... 11 ,62% 
• potrzebny akt prawny ....... .. ... ..... ......... ... ......... ... ..... ... .... ........ ..................... „ 6,98% 
• narusza prywatność klientów banku .. ........... .... ..... ...... ........................... . „.. . 4,65% 
• niewykorzys tywana w praktyce .. ... ........ .... ...... .. ... „ . .... . . „. ............. ..... ....... ... 4,65% 
• zła .. ... ....... ......................... .... .. ... ........ ............... „ .... „ ... ...... .......... ....... ....... .... 4,65°/o 
• ograniczy proceder, ale go nie wyeliminuje ............... .... ........... .... ..... ...... ..... 2,33% 

Wię kszość badanych (prawie 50%) uznała , że ustawa o przeciwdziałaniu wprowa
dzaniu do obrotu finansowego wa1tości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnio
nych źróde ł spełnia swoje funkcje i jest aktem potrzebnym w codziennej praktyce 
bankowej . Analogicznie do pozytywnej opinii o ustawie, respondenci w ogromnej 
wi ę kszości (79%) stwierdzili , że dany akt prawny nie podważa zaufania klientów 
wobec banków. Ankietowani uznali, że uczciwy klient nie ma powodów do obaw. 18% 
było odmiennego zdania, a 2% nie miało na ten temat wyrobionego poglądu . Powyższe 

za leżnośc i obrazuje wykres 5. 

trudno powiedz i eć 

2,33% 

nic 
79,07% 

Wykres 5. Wpływ ustawy na zaufan ie klientów wobec banków 
/i. ródlo: Badan ia w ł a s n e . 

tak 

/-- 18,60% 

W kwestii rozszerzenia li sty podmiotów upoważnionych do korzystania z infonna
cji obj i:r tych taj e mnicą bankową respondenci podziel il i s i ę prawie równomiernie. 
-1 -ł. I 9% badanych ocen ił o powyżs ze zmiany pozytywnie, niewiele mniej (4 1,86%) 
u zn a ło je za 11 gatywne. a 13,95% nie wyra z ił o opinii . 

Polska uważa n a byb dotychczas za pai1stwo o rygorystycznej tajemnicy bankowej. 
Z cl oc ickar'1 wynika, że poziom ochrony danych finan sowych koreluje z atrakcyjnością 

rl cta Sc/. Pol. 



Wybrane problemy nielegalnego lub nieujawnionego obro1uji11a11sowego .. 215 

kraju dla „praczy" pieniędzy. W większości pai'lstw Europy Zachodniej systemy finan
sowe są wnikliwie kontrolowane przez jednostki wywiadu finansowego. 

Respondentów poproszono także o perspektywiczną ocenę wpływu wprowadzo
nych norm prawnych na zmniejszenie skali „prania pieniędzy" w Pol sce. Wyniki są 
zaskakujące. Mimo pozytywnej oceny samego aktu prawnego, 48,84% respondentów 
uznało , że w przyszłości rozwiązania te nie wpłyną znacząco na ograniczenie procederu 
„prania". Ich zdaniem, potrzeba wykorzystania całej gamy środków pozaprawnych do 
zwalczenia tego przestępstwa. Tylko 20,93 jest przekonanych o przyszłościowej roli 
ustawy. Aż 30,23% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Wyniki te zostały przed
stawione na wykresie 6. 

trudno powiedzieć 
30,23% 

tak 

20,93% 
I 

/ 

Wykres 6. Wpływ ustawy na ograniczenie przestępczości gospodarczej 
Źródło: Badania własne. 

nic 
48.84'Yo 

I 

Wytypowanie transakcji podejrzanej może przysporzyć znacznych trndnośc i pra
cownikom banku. O takim stanie rzeczy przekonanych jest 56% badanych . Według 
33%, zadanie to jest bardzo trudne i mimo wielu wskazówek do systemu finansowego 
i tak przedostają się „brudne pieniądze". Przyczyn należy upatrywać tu w niewystar
czającym doświadczeniu pracowników wydziałów operacyjnych oraz w nieograniczo
nej pomysłowości przestępców . Z dnia na dzie1'l powstają bowiem nowe metody „prania 
pieniędzy", wykorzystujące luki prawne. 12% ankietowanych nie mi a ło opinii na 
powyższy temat. Omówione zależności zilustrowano na wykresie 7. 

W celu zapoznania pracowników sektora bankowego z wytycznymi ustawy Gene
ralny Inspektorat Informacji Finansowej przeprowadził szkolenia. Do uczestnictwa 
w nich przyznaje się 65, 12% respondentów. Aż 32,56% badanych zna przepisy nowego 
aktu prawnego, lecz nie uczestniczyło w żadnych kursach pai'l stwowych. Dziwi odpo
wiedź 2,33% ankietowanych, którzy nie potrafili stwi erdzić , czy zostali przeszkoleni , 
czy też nie. 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z 43 respondentam i, wywodzącym i s i ę 

z personelu bankowego, można stwi erdz i ć, i ż wzrost przes tępczośc i gospodarczej 
w Pol sce ma znaczny wpływ na system finansowy. 

Należy podkreś lić , i ż i stnieją liczne przes łan k i utrudni ające walk ę z przestę pczośc i ą 

gospodarczą. Do poprawy sytuacji mogłoby s i ę przyczyni ć u s uni ęc i e lu k w prawie oraz 
zw i ęk szenie sk utecznośc i dz iałania organów śc i gani a i wymiaru spraw i ed li wośc i. 
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nie 

32.56% 

trudno powiedzieć 
11.63% 

Wykres 7. Trudnoś ci z typowaniem transakcji podejrzanych 
Żródło : Badania własne. 

W Deluga 

/ 
tak 

55,81% 

Badani zgodnie przyznali , że wyłudzenia kredytów są obecnie głównym proble
mem banków. Mimo to potwierdzają przypuszczenia, że coraz większe zagrożenie dla 
systemu finansowego stanowi także „pranie pieniędzy". 

Czyszczenie brudnych dochodów umożliwiają nieścisłości w prawie oraz korupcja 
urzędnicza. Specyficzne położenie geograficzne Polski także nie pozostaje bez znacze
nia. Proceder ten powoduje obniżenie wpływów do budżetu państwa oraz podważa 
wiarygodna · ć systemu finansowego w danym kraju. 

Wedlug badanych, szansą na zmniejszenie negatywnych skutków prania pieniędzy 
może być ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzan iu do obrotu finansowego wartości 
maj ątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Badani są 

zgodni w opinii , że nowe rozwiązania prawne nie podważą zaufania klientów wobec 
instytucji banku, natomiast głosy podzieliły się w kwestii rozszerzenia listy podmiotów 
upoważnionych do korzystania z informacji objętych tajemnicą bankową. 

W świ e tl e nowej ustawy, wytypowanie transakcji podejrzanej może jednak, według 
oko ł o 50% badanych, przysporzyć trudności pracownikom banku. Właściwą interpreta
cj ę powinno stanowić tu kompleksowe szkolenie, organizowane przez Generalnego 
Inspek tora Informacji Finansowej. 

Wcześ ni ej ni ż w Pol sce, albowiem od początku lat osiemdzies i ątych , zarówno 
w Europie, jak i na świeci e podejmowane są li czne inicjatywy, mające na celu stworze
nie jednolitego standardu zwalczania przestępstwa „prania brudnych pieniędzy" . Fakt, 
i ż 80% machinacji zw i ązanych z „praniem pieniędzy" ma kontekst międzynarodowy 
(według raportu opracowanego przez Solicitor General's Office w Kanadzie) 
[Wójcik 1996] obliguj e do pos trzegania tego problemu w wymiarze globalnym oraz do 
wspóln ego, skoordynowanego przeciwdz i a łania procederowi. Różnorodny wachlarz 
przed s i ęwz i ęć, m aj ących na celu zwalczanie „prania pieniędzy", można podzielić na 
na · t ę puj ące obszary dzialaii: 
• organizacyjne, po l egaj ące na tworzeniu wyspecjalizowanych organów międzyna

rodowych, np. FA TF (Financial Action Task Force on Money Laundering) lub 
:i n gażowa niu ju ż i s tni ej ących (np. ON Z) oraz organizowanie współpracy między

narodowej: 

A era Sci. Pol. 
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• prawne, takie jak uchwalanie konwencji i innych aktów prawnych o charakterze 
ponadnarodowym oraz wydawanie zaleceń i deklaracji; 

• naukowe i szkoleniowe, przez publikacje, organizowanie konferencji naukowych, 
szkoleń zawodowych, produkcję filmów szkoleniowych itp. 
Nie sposób przedstawić wszystkie inicjatywy i organizacje o zasięgu ponadnaro

dowym, z którymi Polska współpracuje w przeciwdziałaniu temu procederowi. 

ZAKOŃCZENIE 

„Pranie pieniędzy" jest jednym z najbardziej niedocenianych społeczni e prze
stępstw. Dzieje się tak dlatego, iż nie wiąże się ono bezpośrednio z użyci em przemocy, 
a sprawca tego przestępstwa niczym pozornie nie różni się od uczciwego przeds i ębior

cy. Bardzo trudno uświadomić społeczeństwu istnienie problemu. Próby wyj aśnie nia 
genezy procederu prania pieniędzy , powiązanie go z produkcją i handlem narkotykami 
czy innymi groźnymi przestępstwami napotykają często na barierę psychologiczną 

u odbiorców. W odczuciu jednostki bowiem przestępstwo prania pieni ędzy nie ma na 
nią bezpośredniego wpływu . 

Istotnym problemem poruszanym przez pracowników sektora bankowego jest narn
szenie zasad uczciwej konkurencji i umacnianie się zorgani zowanej przestępczośc i 

dzięki nielegalnym dochodom wprowadzanym do obiegu gospodarczego. Może to 
skutkować wywieraniem wpływu przez świat przestępczy na decyzje ekonomiczne, 
a nawet polityczne. 

Bankowcy są przekonani , że pranie pieniędzy ma wpływ zarówno na kondycj ę 
pojedynczego banku, jak również na utratę wiarygodności całego systemu fin ansowego. 
Zjawisko destabilizacji sektora związanego z obrotem pieni ężnym nie zamyka s i ę 

w ramach jednego pal'lstwa, ma wydźwięk światowy. 
Świadomość zagrożenia praniem pieniędzy gospodarek krajowych owocuje od lat 

różnorodnymi inicjatywami międzynarodowymi. Na świeci e zmieniono fil ozo fi ę walki 
z przestępczością zorganizowaną, w tym gospodarczą. Odchodzi s i ę od śc igani a prze
stępców na rzecz pozbawienia ich środków finansowych. Tendencj a ta została tak że 

zaszczepiona na gruncie polskim. Rok 2000 przyniósł kompleksowe rozw i ązania praw
ne w zakresie prania pieniędzy i powołanie polski ej j ednostki wywiadu fin ansowego. 
Na wymierne efekty tych działań trzeba jeszcze poczekać, poc i eszaj ąc s i ę fa ktem, że 
zagadnienie zwalczania prania pieniędzy zostało skierowane na wtaśc i we tory. 

PIŚMIENNICTWO 

J asiń ski W.: Przeciw szarej strefi e, nowe zasady zapob iegania praniu p i eni ęd zy . Wydawni ctwo 
Poltex t, Warszawa 2001 , s. 13. 

McC!ean J.D.: International Judical Assistance. Oxford 1992, s. 184. 
Pranie pieniędzy. Biuletyn nr 3, Centrum Europejskie Uni wersytetu Warszawski ego. Ośrode k 

lnfonnacji i Dokum entacji Rady Europy, Warszawa 1993, s. 24. 
Program szkolenia iv zakresie bankowości 1niędzynarodowej i prania brudnych pieniędzy. 

Departament Skarbu USA, Waszyngton 1994, s. 6. 

Oeconomia 1- 2(/- 2) 2002 



2 18 W. Deluga 

Shennan T.: International effo rts to combat mo ney /aundering. Th e role of the Financial Action 
Task Force. [w:] H.L. MacQueen: Money Laundering. Edynburg 1993 , s. 12-13. 

Wój cik J. W.: K1y minologiczna ocena transakcji w procesie prania pien iędzy, Wyd. Tw igger, 
Warszawa 200 I, s. 3 17. 

Wójcik J. W.: Przestępstwa gospodarcze a pranie brudnych pieniędzy, „Bank" 1996, Nr 5, s. 240. 

THE ILL EGAL FINANClAL TURNOVER IN POLAND IN THE OPINION 
OF WORKERS OF BAN KING SECTOR 

Abstract. The article illustrates the attitude of banking system personnel to the illegal 
turnovcr of money coming from unknown sources. 

The ana lysis o f data obtained from the researeh as well as presented assessments 
show di stinctly the necessity to make constantly observations and to submit suggestions 
and rcgul ations rebating to the fi ght aga inst this problem, particularly in relation to the 
influence that it has on the economies of the countries entangled in that trade. 
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Fi nancial offencc, illegal incomes. 
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