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FUNDUSZE UE JAKO FORMA WSPARCIA DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW NA INWESTYCJE SŁUŻĄCE 
OCHRONIE ŚRODOWISKA W POLSCE 

Ja cek Białek 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Streszczenie. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena roli instrumentów finansowych. 
z których polskie przedsiębiorstwa korzystały przed akcesj ą do Unii Europejskiej oraz 
tych. które wykorzystywane są po akcesji. Obszarem badań są inwestycje prośrodowi
skowe - niezwykle ważny oraz szczególnie zaniedbany inwestycyjnie obszar. Opisane są 
możliwości , które mogą wykorzystać firmy, aby w jak najlepszy sposób spożytkować 
unijną pomoc na rozwój tych inwestycji. Przeanalizowany został okres 2000-2005. Są to 
lata intensywnych działań przed przystąpieniem do Wspólnoty oraz pierwsze doświad

czenia firm w warunkach jednolitego rynku europejskiego, już po wejściu Pol ski do Unii 
Europejskiej. 

Słowa kluczowe: fundusze unijne, inwestycje na ochronę środowiska w Polsce 

WSTĘP 

Od początku istnienia Wspólnoty dążono do minimalizowania różnic w regionach , 
a wspólna polityka rozwoju miała od zawsze na celu stworzenie Europy silnej ekono
micznie, społecznie, politycznie, a także kulturowo. Dążenie do Europy solidarnej 
i równych szans było możliwe dzięki stworzeniu odpowiednich instrumentów finanso
wych , takich jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności , z których mogą korzystać 
wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty. Fundusze te kierowane są w pierwszym 
rzędzie do regionów ubogich , gdzie polityka spójności gospodarczej i społecznej jest 
kluczowym instrumentem poprawy ich sytuacji. 

MATERIAŁ I METODA 

Badaniami objęto i scharakteryzowano wybrane instrumenty finansowe Unii Europej
skiej - fundusze celowe, z których mogą korzystać polskie przedsiębiorstwa w obszarze 

Adres do korespondencji - C01Tesponding author: Jacek Białek. Szko ł a G łówna 

Gospodarstwa Wiej skiego, Wydział Inżynierii Produkcji. Katedra Maszyn Rolniczych 
i Leśnych. ul. Nowoursynowska 164, 02 -787 Warszawa, c-mail: jacek_bialek @sggw. pl 
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ochrony środowiska. Określono , jaki rodzaj inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
może być współfinansowany z funduszy w przedsiębiorstwach. 

W pracy wykorzystano informacje wtórne (źródła literaturowe) oraz zasoby interne
towe, a do analizy danych zastosowano metody porównawcze. Badania swym zakresem 
obj ę ły lata 2000- 2005. 

FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE 

Jednym z ważniejszych obszarów polityki unijnej jest ochrona środowiska . Dla Polski 
dostosowanie s ię do norm środowiskowych przed akcesją i podjęcie działań w tym 
zakres ie było jedynie początkiem długiej i żmudnej drogi . Olbrzymia dewastacja przy
rodnicza kraju, która była skutkiem wieloletniej gospodarki centralnie planowanej , 
wciąż powoduje, że jest to sektor niezwykle kapitałochłonny. 

Aby zmn iejszyć dystans rozwojowy, Polska już przed wstąpieniem do Unii Europej
skiej otrzymała wsparc ie ze środków pomocowych z funduszy przedakcesyjnych 
(PHARE, SAPARD, !SPA i inne). Środki przedakcesyjne skierowane na ochronę 
środowiska były glównie dostępn e z funduszu !SPA (tab. I). 

Tabe la I. Przcdsi~wzi ęc i a dofinansowywane z funduszu !SPA wg dziedzin 
Table I. Activities finan ced by !SPA fund according to a field 

Liczba Koszty Dofinansowanie ISP A/Fundusz 
Wyszczególnien ie projektów kwalifikowane Spójnośc i 

Spccificat ion Number E łigibl e cost Financed by ISPA/Cohesion Fund 
of projccts mln EUR mln EUR 

Gospodarka wodno-ściekowa 
37 I 930,7 I 193,6 \Vatcr-scwagc t,;Conomy 

Gospoda rka odpadam i 
6 I 16,7 76,3 

Eco no111y of wastc 

Po111oc tec hniczna 
Tec hnical ass istancc 2 20,5 15 ,3 

Ogółem 
45 2 067 ,8 I 285,2 Total 

l ró d ło ł l iułct y n Ministerstwa Srodowiska. Srodowisko i Rozwój nr 3/2004. 
Sourcc: Bu Ikt in ofiVl inist1y of Environment. Environment and Dcvelopmcnt No 3/2004. 

Koszty 
całkow ite 

Overal I cost 
mln EUR 

2 194,3 

Program !SPA ws pierał projekty zw iązan e z gospodarką wodno-ściekową i odpa
dową w miastac h będących giównymi producentami odpadów i ścieków. W związku 
z przystąpi eni em do UE od I maja 2004 roku Polska przes tała być beneficjentem ISPA, 
j ego zobow i ązani a w wysokośc i 558 mln EUR przejął Fundusz Spójności. 

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY CELOWYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA 

Od czasu przys tąp i e n i a Polski do Unii Europej sk iej w ł adze samorządowe , które 
pbnuj ą przeprowadzeni e in wes tycji z zakresu ochrony środow i ska , mogą starać s i ę 

o wsparcie ze ś rodków Funduszu Spój n oś ci oraz z fundus zy strukturalnych, g łówni e 

Ac1a Sci. Pol. 
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF). Przedsiębiorcy natomiast 
mogą ubiegać się o wsparcie wyłącznie z funduszy strukturalnych. Należy j ednak zwró
cić uwagę na fakt , iż wdrożenie wymagań unijnych w zakresie ochrony ś rodow i ska 

przez przedsiębiorstwa to nie tylko wydatki, ale również szansa na liczne dla ni ch 
korzyści , np. łatwiejsze pozyskanie pozwoleń zintegrowanych 1 PPC (Integrated Pollu
tion Prevention and Control). Pozwolenie dotyczące zintegrowanego zapobiegania 
i ograniczania (kontroli) zanieczyszczeń , zwane popularnie Dyrektywą lPPC, j est j ednym 
z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej w dziedzini e ochrony środowi ska 
[Kassenberg, Wójcik 2005]. 

Inwestycje w ochronę środowiska ze środków unijnego budżetu mogą być finanso
wane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnośc i oraz instrumentu finansovvego na 
rzecz ochrony środowiska - LIFE. Inicjatywy w dz iedzi ni e ochrony środow i ska są 

finansowane z czterech następujących funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regio
nalnego (ERDF), Europejski Fundusz Społeczny (ESF), Europej sk i Fundusz Orientacj i 
i Gwarancji Rolnej (EAGGF) sekcja „Orientacji" oraz Finansowy Instrument Ori ent acji 
Rybołówstwa (FlFG). Projekty środowiskowe finansowane są przede wszystkim z Euro
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym zadaniem tego funduszu jest 
niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów na l eżącyc h do UE. 
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach: 

inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stalych miejsc pracy, 
inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieni em tworzeni a s ieci transeuropejsk ich dla 
regionów objętych celem nr 1 polityki strukturalnej UE, 
inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w reg ionach objętych ce lem nr I polityki 
strukturalnej UE, 

- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przeds i ębiorstw, 

- działalność badawczo-rozwojowa, 
inwestycje związane z ochroną środowiska. 
Działania z zakresu ochrony środowiska współfinansowane z Europejskiego Fundu

szu Rozwoju Regionalnego w latach 2004- 2006 realizowane są w Polsce w ramach 
2 programów operacyjnych: 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (podmioty publiczne -
jako beneficjenci) , 
Sektorowy Program Operacyjny „ Wzrost konkurencyjności przeds i ęb iors tw" 

(przedsiębiorcy - jako beneficj enci). 
Fundusze celowe jako instrument finan sowy miały uzupdn iać i wsp i erać dzialania 

podejmowane w ramach strategii rozwoju oraz procesów dostosowawczych w regionach 
mniej zamożnych, które bez pomocy fin ansowej nie byłyby w stanie dostosować si« do 
średniego poziomu ekonomicznego w Unii Europejskiej [MŚ 2004]. 

Podstawowym kryterium mającym wpływ na uzyskanie wsparcia ze środków Unii 
Europejskiej , w zależności od rodzaju funduszu , j est przestrzeganie czterech ogó ln ych 
zasad unijnej polityki strukturalnej : 
- Zasada subsydiarnoś ci (pomocniczości) - polegająca na wspieraniu z wyższego 

poziomu administracyjnego ty lko tych przeds i ęwzięć , które nie są moż li we do wyko
nania i reali zacj i na ni ższym poziomie zarządzani a . 

Oeconomia 5 (/) 2006 
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Zasada koncentracji - która zakłada, że środki pomocy unijnej nie powinny ulegać 
rozproszeniu, ale być koncentrowane na priorytety i regiony najważniejsze z punktu 
widzenia spójności społeczno-gospodarczej. 
Zasada partnerstwa - polegająca na dążeniu do wzmocnienia współpracy zaintereso
wanych podmiotów w celu ułatwienia przepływu informacji , wymiany doświadczeń. 

- Zasada dodatkowośc i (współfinansowania) - która oznacza, że dofinansowanie ze 
ś rodków Unii Europejskiej ma uzupełniać środki kraju członkowskiego, a nie je 
zas tępować. 

W okresie budżetowym na lata 2000- 2006 nakłady na politykę spójności są opai1e 
na uzgodnieniach unijnego szczytu w Berlinie z 24 i 25 marca 1999 roku, które zostaly 
uj ęte w Rozporządzeniu (CE) ł 260/99 Rady z 21 czerwca 1999 roku, zawierającym 
ogólne przepisy dotyczące funduszy celowych. Kwota przeznaczona z budżetu Wspól
noty w ramach strategii rozwoju to 213 mld EUR (tab. 2). 

Tabe la 2. Nak ł ady na połityk c,: spójności 2000-2006 
Tab le 2. Cohcsion połicy cxpcnditure in the period 2000-2006 

Wyszczególnienie - Details 

Fundusze struktumlnc 
Structural funcls 

Fundusz S pójnośc i 

Cohcsion Fund 

Ogól cm 
Tota l 

Kwo ty - Amounts 
[mld EUR] 

195,00 

18 ,00 

213,00 

Ż ród l o : Szczyt w 13crlinie (24 i 25 marca 1999) I. N. Perez. „Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Unii 
Euro pejskiej 2000-2006"", Wroclaw. Wydawnictwo Aksel s.c„ 2003, s. 11 . 
Sourcc: Summit in Berlin (March 24-25 1999). I. N. Perez, „Fundusze strukturalne i Fundusz Spójnośc i Un ii 
Europejskiej 2000-2006". Wroclaw. Wydawnictwo Aksel s.c„ 2003, p. Il. 

Polska po przystąpi eniu do Unii Europejskiej stała się obok Hiszpanii największym 
odb i orcą środków funduszy celowych. Zgodnie z planem finansowym Wspólnoty 
przewidzianym dla nowych pai1stw członkowskich na lata 2004-2006, blisko 50% 
z puli budże tlt Funduszu Spójnośc i oraz ponad połowę środków funduszy strukturalnych 
przeznaczono dla Polski (rys. I i 2) . 

Niskie wskaźniki rozwoju regionów polskich w porównaniu ze średnią europejską 
oraz duża powierzchnia kraju w porównaniu z pozostałymi nowymi krajami członkow
skimi sprawiły, że Polska ma największe możliwośc i finansowe rozwoju regionalnego. 
Procentowo nasz kraj w najw i ększym stopniu partycypuje w środkach funduszy celo
wyc h. Na l eży jednak pami ę tać , że stwarza to nie tylko ogromne szanse, ale niesie ze 
sobą wie l ką odpow iedz i a lność i stawia wyzwania. 

Ochrona ś rodow i ska naturalnego jest niezwykle ważnym działem polityki horyzon
talnej Unii Europejskiej , a kraje cz ł onkowsk i e są zobowiązane do wdrażania restrykcyj
nych norm środow i kowych. 

Acta Sci. Pol. 
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Estonia 3,6% 
Słowenia 2,2% 

Łotwa 6,1% Cypr 0,6% 

Litwa 7,2% 

Słowacja 6,7% 

Czechy 11,0% Polska 49,2% 

Węgry 13,1% 

Rys. I. Procentowy udział środków Funduszu Spójności przeznaczonych dla I O nowych krajów UE 
Fig. I. Cohesion Fund inputs perccntage allotted to I O new EU membcr slatcs 
Żródlo: Traktat akcesyjny. Załącznik li pkt 15. Dziennik Urz~dowy Unii Europejskiej L 236. 
Source: Accession treaties. Anncx li p. 15. Officia! Journal L 236. 

Łotwa4,1% Estonia 2,4% 

Litwa 5,9% 

Słowenia 1.6% 

Słowacja 7.4% 
Cypr 0.4% 

Czechy 10,4% Malta 0,4% 

Węgry 13,1% 
Polska 54 .3% 

Rys. 2. Procentowy udział środków fundu szy struktura lnych przeznaczonych dla I O nowych 
krajów UE 

Fig. 2. Structural fund s inputs percentage allottcd to I O new EU mem ber statcs 
Żródlo: Traktat akcesyjny. Załącznik li pkt 15. Dziennik U rz~dowy Unii Europejskiej L 236. 
Sourcc: Access ion trcatics. Anncx lip. 15 . Officia! Journal L 236. 

Polska wstępując do Unii Europejskiej zobowi ązała s i ę w trakt ac ie akcesyjnym 
dostosować do europejskich normy dotyczące ochrony ś rodow i sk a , do momentu uplywu 
okresów przej ściowych. W zakresie praw ochrony środow i sk a pl anowana jest szeroka 
wspólpraca Polski ze Wspólnotą. Dotyczy ona bard zo ważnych prob lemów ekologicz
nych - ochrony głównych komponentów środow i ska przyrodniczego. Pomoc w rea li zacj i 
założeń traktatu w zakresie działa11 prośrodow i skowych maj ą zapewni ć ś rodk i fi m1 nso
we przeznaczone z Funduszu Spójności oraz fundu szy struktu ra lnych, glównie z Europej-
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sk iego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wielkość środków wynegocjowanych przez 
Polskę na lata 2004- 2006 na ochronę środowiska sięga blisko 13 mld EUR (tab. 3). 

Tabela 3. Wielkość nakładów środków unijnych na ochronę środowiska w Polsce na lata 2004-2006 
Table 3. Largeness of u n i on inputs on environmetał protection in Poland in the period 2000-2006 

Fundusze celowe 
Spec i fic fu n ds 
Fundusze strnkturalne 
Structural funds 
Fundusz Spójnośc i 

Cohcs ion Fund 
Ogól cm 
Total 

Kwoty - Amounts 
[mln EUR] 

8 630,00 

4219,70 

12 849,70 

Ż ródl o: Biuletyn Ministerstwa Środowiska Środowisko i Rozwój nr 1/2003, s. 19. 
Sourcc: Bullctin of Minist1y of Environment. Environment and Development no I /2003, p. 19. 

Główne kierunki inwestycji z Funduszu Spójności na lata 2004-2006 zostały okre
ś lon e w „Narodowej Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006". 
Priorytety, jakie realizowane są w obszarze ochrony środowiska przy wsparciu Funduszu 
to [ Środow i sko i Rozwój nr 1/2004, s. 27]: 

poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości i dystrybucji 
wody przeznaczonej do spożycia, 

racjonalizacja gospodarki odpadami i oclu·ona powierzchni ziemi, 
poprawa jakości powietrza, 
zapewnienie bezpieczeństwa przec iwpowodziowego. 

PROGRAM SPO WKP W OBSZARZE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Z dniem przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej polskie przedsiębiorstwa 
mogą ubiegać s i ę o wsparcie z funduszy strukturalnych. Przedsięwzięcia współfinanso
wane ze ś rodków unijnych mają pomóc przedsiębiorcom w skutecznym konkurowaniu 
na otwartym rynku europejskim dzięki bezpośredniemu wsparciu lub dzięki rozwojowi 
instyt1Jcji okolobiznesowych. Firmy mogą starać się o dofinansowanie projektów inwe
stycyjnyc h, modernizacyjnych oraz promocyjnych, także w zakresie dostosowania się 
do wymogów norm środowiskowych. 

Najwi ęk szym i najważni ejszym rządowym programem rozwoju przedsiębiorczości 
i innowacyjnośc i jest Sektorowy Program Operacyjny „ Wzrost konkurencyjności 

przed i ę biorstw" (SPO WKP). Ce lem programu jest wsparcie działai1 prowadzących do 
wzrostu konkurencyj nośc i polskiej gospodarki przez wykorzystanie zasobów sfery 
naukowo-badawczej i stosowanie nowoczesnych technik i technologii. O dotacje mogą 

t arać s i ę firm y produkcyjne i uslugowe, a także instytucje wspierania biznesu, fundu
sze pożyczkowe, spólki zarządzaj ące parkami technologicznymi i przemysłowymi oraz 
instytucje naukowo-badawcze pracujące na rzecz przeds i ębiorstw. 

I omoc w ramach tego programu adresowana jest do małych , średnich i dużych 
p rzeds i ę b i ors t w. W myś l defini cji przyj ę tej przez Komisję Europejską i obowiązującej 
od I stycw ia 2005 roku [http://www.ekoportal.pl ]: 
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średnie przedsiębiorstwo to fimia zatrudniająca mniej niż 250 pracowników, a j ej 
roczny obrót do 50 mln euro i/lub całkowity bilans roczny ni e przekracza 43 mln euro, 
małe przedsiębiorstwo to firma zatrudniająca mniej niż 50 pracowników, a j ej roczny 
obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 1 O mln euro. 
Inicjatywy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinach związanych 

z ochroną środowiska są realizowane głównie w ramach Dzialania 2.4 programu SPO 
WKP. Przedsiębiorcy mogą jednak znaleźć środki wsparcia również w innych dziala
niach tego programu, w tym m.in .: 
• Podziałanie 2.2.1 „ Wzrost konkurencyjności produktowej i technolog icznej przed

siębiorstw" wspiera przedsiębiorstwa dokonujące nowych inwestycji , polegających 
na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa , a także na rozpoczynaniu w przed
siębiorstwach działalności obejmujących dokonanie zasadniczych zmian prod u kej i, 
produktów lub procesów produkcyjnych. Dofinansowanie w ramach tego podzi a ł a

nia dotyczy także działań przedsiębiorstw w ochronie środowi ska np. firm zajmują

cych się recyklingiem, technologią ochrony środowiska, innowacjami w za kres ie 
ochrony środowiska. 

• Działanie 2.3 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez inwestycje" wspiera 
inwestycje, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności polskich ma łych 

i średnich przedsiębiorstw. Tu dofinansowanie dotyczące środowiska związane j est 
z dostosowaniem technologii i produktów do wymagali dyrekty w unijnych, zwła ·zeza 
nonn zha11110nizowanych i prawodawstwa w zakresie bezpieczeli stwa i hi gieny pracy. 
Przedsiębiorstwa poza programem SPO WKP mają jeszcze inne możliwośc i uzy-

skania wsparcia na działania i inwestycje związane z ochroną środowi s ka . 

Inwestycje w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego będą mogły uzysk ać 

wsparcie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Res trukturyzacja i moderni 
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich''. Pomoc fin an owa j est 
przyznawana na zakup urządzeń służących poprawie ochrony środowiska oraz umoż li 

wiających wprowadzenie systemu kontroli jakości ISO I 4000 firm om, któryc h celem 
statutowym jest skup i przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i warzyw, ziemniaków na 
skrobię i jej pochodne, zbóż, jaj , chmielu , miodu , konopi i lnu na cele ni eżywności owe. 

Polityka tmijna, instrumenty finansowe oraz wysokość dotacji w obecnym k szta ł c i e 

będą obowiązywać tylko do 2006 roku . Reforma fin ansów unijnych stworzy ł a n ową 

perspektywę finansową na lata 2007- 20 I 3, która ma uwzg l ędniać konieczn ość nadrobi e
nia istniejącej łuki rozwojowej między „sta1y mi" i ,.nowymi" palistwami cz łonkowsk imi . 

W przyszłości inwestycje związane z ochroną środowis k a będą rea li zowane w ra mac h 
Programu Operacyjnego „ Infrastruktura i Środowi sko" i n ada ł ws pó łfin a n sowan e 
z Funduszu Spójności i ERDF podobnie jak dotychczas . 

WYKORZYSTANIE SPO WKP NA OCHRON Ę ŚRODOWISKA - DZIAŁAN IE 2.4 

W pierwszej rundzie aplikacyjnej (do 18 marca 2005 ro ku) na Dz i a ł a ni e 2.4 wpł y

n ęło od przeds i ębiorców stosunkowo ni ewiele, bo za ledwie 85 wni osków rNabór wn io
sków. http ://www.cios.gov.pl]. W tabeli 4 przedstaw iono li czbę złożonych wni osków 
z podz i ałem na poszczególne podzi a ł a ni a w l i II rund zie ap li kacyjnej. 
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Tabela 4. Rozkład wniosków w podziale na poddziałania w I i II rundzie aplikacyjnej 
Table 4. Number of applications in subdivi sions of I and II appiication round 

Wyszczególnienie I runda li runda Suma 
Spcc ificn tion I round li round Total 

Poddzialanic 2.4. 1 
30 40 70 

Subdi vis ion 2.4. 1 

Poddzialanic 2.4.2 17 22 39 
Subdi vision 2.4.2 

Poddzialanic 2.4.3 
14 IO 24 

Subdivision 2.4.3 

Poddzialanic 2.4.4 
24 38 62 

Subdi vision 2.4.4 

Suma; Total 85 110 195 

Ż ródlo : Opracowanie wlasnc. 
Sourcc: Author' s elaboration. 

W I rundzie ap likacyjnej 73% wniosków przeszło pozytywną ocenę formalną 

(62 projekty) . Musiały być one kompletne i dostarczone w dwóch zgodnych ze sobą 
formach - papierowej i elektronicznej. Pozytywną ocenę techniczno-ekonomiczną prze
szły 43 projekty, gdzie zweryfikowano zgodność projektu z wybranym priorytetem oraz 
sprawdzono, czy projektodawca jest uprawniony do uzyskania dofinansowania. Spośród 
z łożonych wniosków jedynie 33% z nich (28 projektów) zostało zatwierdzonych do 
rea li zacji przez instytucję zarządzającą - MGiP. Uzyskały one wystarczająco dużo 
punktów podczas oceny merytorycznej. Łączna wartość dofinansowania dla tych pro
j ektów wynosi 133,5 mln PLN. 

W trakcie Il rundy ap likacyjnej do Działania 2.4 SPO WKP (16.08-23.09.2005) 
z ł ożono 11 O wniosków, co pokazuje tabe la 4. Całkowita wartość planowanych inwesty
cj i wynios ł a 1656 mln PLN. Wysokość wnioskowanej pomocy w Il rundzie wyniosła 
503 mln PLN. 

Dz i a ł a nie 2.4 SPO WKP ma na celu pomoc w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego 
I PPC przez firmy , których działalność wpływa na środowisko. Zezwolenie to obowią
zuj e w ca ł ej Uni i Europejskiej i firmy, które do 30 paźdz iernika 2007 roku nie uzyskają 
IPP , będą mus iały zaprzestać swej działalnośc i. Zmiany technologiczne, które wiążą 
s i ę z uzyskaniem IPPC są bardzo kosztowne. Z badań ankietowych wynika, że przed
s i«b iorcy nie ubiegają s i ę o środki pomocowe w głównej mierze z powodu trudności 
adm in istracyj nyc h. 

Proj ekty ze ś rodków SPO WKP Działania 2.4 reali zowane są w 11 z 16 woje
wództw. przy czym największą liczbę wniosków zatwierdzono w województwie ś ląskim 

(6 projektów). Pozosta ł e regiony u zyskały wsparcie dla I, 2 lub 3 przedsięwzięć (rys. 3). 
Województwo ś l ąskie j est jedn ym z najbardziej zdewastowanyc h eko logicznie obsza
rów Po l ·ki. Jednak nie to mi a ło wplyw na kryteri a oceny wniosków, lecz odpowiednie 
ich przygotowanie przez firmy. To w łaśnie z tego województwa, podobnie jak w przy
padku ubi egania s i ę o dofinansowan ie ze środków Funduszu Spójności , przedsiębiorcy 

na jl epiej pod wzg l ędem mery torycznym i fo imalnym przygotowali swe wnioski , co 
zaowocowa ł o tak wysokim stopn iem ich akceptacj i. 
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Rys. 3. Zatwierdzone projekty (I rundy) Działani a 2.4 w podziale na województwa 
Fig. 3. Approved projects (I round) Measure 2.4 divided in regions 

Żródło: www.cios.gov.pl 
Source: www.cios.gov.pl 

BARIERY I KORZYŚCI W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH 

13 

Przedsiębiorcy, aby pozyskać środki unijne, muszą przej ść dlugą i żmudną drog<;:. 
Wytyczne Komisji Europejskiej ściśle określają kryteria dla beneficjentów ubiegaj ącyc h 
się o dofinansowanie. Są one bardzo rygorystyczne i nie mogą podlegać 7adnym mody
fikacjami ze strony kraju odbiorcy. 

Jedna z barier, którą musi pokonać polski przeds i ębiorca , to problem finan sowy, 
gdyż firma samodzielnie musi sfinansować inwestycj ę, a re fund ację (s t a now i ącą maks. 
60%) można uzyskać dopiero po zakończeniu projektu (lub jego wyod rębni on ej wcze
śniej fazy). Kolejne trudności mogą wynikać w dużym stopniu z powodów orga ni zacyj
nych i technicznych związanych z procedurami ubiegania s i ę o ś rodk i unijn e oraz 
z brakiem pełnej informacji. 

Beneficjenci twierdzą, że stawiane przed nimi wymagania są zbyt duże. Skompli 
kowany jest system procedur ubiegania s i ę o dotację , a system oceny wniosków zbyt 
sformalizowany i scentralizowany, co utrudnia dostęp do unijnych ś rodków rs taniak 
2005). Jako glówny powód trudności w uzyskan iu funduszy przed s i ęb i o rcy podają 

biurokracj ę i skomplikowany system naboru wn iosków. Na male za interesowa ni e mi alo 
również wpływ roczne opóźnienie zw i ązan e z brakami forma ln ym i: od roczeni e zgody 
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Komisji Europej skiej na udzielenie pomocy publicznej dla tego działania oraz wstrzy
manie rozdzielania dotacji ze względu na błędną interpretację przepisów unijnych. 
W perspektywie najbli ższych lat dowiemy się , czy wdrożenia wymagań ekologicznych 
prawa europejsk iego przyniesie korzyści czy jedynie ogromne koszty dla przedsiębior
ców. J eś li obow iązek wdrożeni a przepisów proekologicznych przedsiębiorcy będą 

traktować jako barierę, to mogą przeważyć koszty. Jeśli natomiast w tych działaniach 
dostrzegą swą szansę, to potencjalne korzyści znacznie przewyższą poniesione nakłady 
i inwestycje zaowocuj ą. Już niedługo , po refundacjach pierwszych płatności , będzie 

można stwi erd zić , czy środki funduszy trafiły rzeczywiście tam, gdzie powinny (gdzie 
byry skierowane) - do przedsiębiorców. 

J e ś li refundacja będzie przebiegać zgodnie z założeniami, przełoży się to na genero
wanie rozwoju firm. J eś li natomiast pomoc będzie niższa niż zakładano, to przedsię
biorcy będą musieli w większym stopniu sfinansować inwestycję w ochronę środowiska 
z własnych środków . Może to być ograniczeniem dla zakładanych inwestycji rozwojo
wych, a tym samym wpłynąć na mniejszą konkurencyjność przedsiębiorstw . 

In westycje proekologiczne powinny powodować nie tylko poprawę stanu środowi
ska naturalnego, ale również poprawę koniunktury i pozycji przedsiębiorstw w nowych 
warunkach rynku unijnego. Firmy powinny starać się wykorzystać stawiane przed nimi 
zadania w procesie wdrażania norm środowiskowych. 

PODSUMOWANIE 

A na li zując przedstawione in formacje widzimy, iż spośród nowych krajów człon
kowskich Polska w najw iększym stopniu partycypuje w środkach funduszy celowych 
(bl isko 50% z Funduszu Spój ności i około 55% z funduszy strukturalnych), co stwarza 
ogromne możli wośc i rozwoju regionalnego. 

Co cło inwestycji w zakresie ochrony środow iska , to przeds iębiorcy mogą ubiegać 
s i ę o ich dofinansowanie główn ie w ramach Działania 2.4 SPO WKP, dla przedsiębiorców 

p l a nującyc h mniejsze przeds i ęwz ięc i a prośrodowiskowe szansą na rozwój są środki 

z fund uszy strukturalnych. 
Najwi ęk sza li czba złożonych wniosków na inwestycje prośrodowiskowe w ramach 

Dz i a ł a ni a 2.4 SPO WKP pochodzi z du żych obszarów produkcyjnych i przemysłowych , 

jakimi są województwa ś ląs ki e i mazowieckie. 
Bardzo duża li czba odrzuconych wniosków o dofinansowanie, według opinii ekspertów, 

wynika ze z łego ich przygotowania merytorycznego oraz wielu błędów formalnych , przy
czyn tak iego stanu na leży upa tTywać w braku wiedzy o zasadach wypełniania wniosków. 
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THE EU FUNDS AS A FORM OF SUPPORT FOR BUSINESS 
ON ENVIRONMENT AL POLICY INVESTMENT IN POLAND 

Abstract. The paper presents tinancial instruments which Pol and used bcforc acccss ion 

the European Union and those which are used after acccss ion. The main subjcct is 
environment as the very signiticant but a lso very difficult arca. The paper shows how 
companies can use union assistance in the best way to develop its busincsscs in the fi e ld 
of pro-environmental investments. The period between 2000- 2005 was undcr rcscarch. lt 
includes four intensive activities before integration with the European Community and 
first steps in the new situation of open European market. Objccti vcs and scop1.: o f SPO 
WKP were describcd in details . 

Key words: EU funds , investments on cnvi ronmental protccti on in Poland 
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EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA WYBRANYCH 
KOMBINACJI UPRAWOWYCH STOSOWANYCH 
W PRODUKCJI ZIEMNIAKA JADALNEGO 

Antoni Bombik, Katarzyna Rymuza 
Akademia Podlaska w Siedlcach 

Streszczenie. W artykule podjęto próbę okreś l enia ekonomicznej c rcktywnośc i produkcji 
ziemniaków jadalnych, uprawianych z zastosowaniem wybranych kombinacji uprawowych. 
Kombinacje te obejmowaly różne poziomy nawożenia NPK oraz przedplony w !"orrn i<.: 
międzyplonu ozimego. Oceniono także opłacalność produkcji . uwzgli;:dni ai<1c wielkość 

blędu doświadczalnego. Opłacalność produkcji określono za pomocą wspólczy nnika 
opłacalności , będącego stosunkiem wartości produkcji do kosztów bczpoś r..:dni c h . We 
wszystkich latach. w których prowadzono badania. wartość produkcji pokry ł a poniesione 
koszty, jednak najwyższy poziom osiągnęła ona w 1999 roku. Poziom op la ca ln o śc i za le
żał od ceny zbytu. która z kolei l ączyla s i ę z podażą. Najwyższą o pl acalność przy ni osly 
kombinacje uprawowe, skladąj ące s i ę z rzepak u jako przedplonu i podwojonych daw..:k 
NPK (420 kg·ha-1

) w 1999 i 2000 roku oraz z żyta jako przedplonu i podstawowych dawek 
NPK (210 kg·ha- 1

) w 200 1 roku. Wspólczynniki oplaca ln ości . ob li czone z uwzgl<; dni c
niem wielkości błędu doświadczalnego. prawic dla wszystki ch kombinacji uprn wowyc h 
były zadowa l ające. gdyż wartość produkcj i pokrywa la poniesione koszty. 

Słowa kluczowe: nawożenie mineralne. oplaca lność produkcji. przedplon. zi..:mniakjada lny 

WSTĘP 

Ziemniak jak dotychczas stanowi jedną z naj ważni ejszych ro ś lin uprawnych w Polsce, 
chociaż jego uprawa systematy cznie traci na znaczeniu. Wiąże s i ę to ze zmniej szaj ącym 

się areałem uprawy i zbiorów, spadkiem zużycia ziemniaków na paszę, g ł c;: bok im re •re
sem nasiennictwa i gorzelnictwa oraz wzrostem importu . 

Produkcja ziemniaków w naszym kraju odznacza s i ę bardzo dużym rozdrobn ieniem , 
stanowi jednak znaczną część dochodu wielu roln ików, zwlaszcza w gospodarstwach 
o glebach lekkich [Klepacki i Juszczyk 1996]. Efektywność produkcji ziemniaków można 

ocenić jako relacj ę przychodów do kosztów. O poziomie przychodów, czy li wa rtośc i 

Adres do korespondencji - Corrcsponding author: Antoni Bombik , Katarzyna Rymuza, 
Akademi a Podlaska. Katedra Dośw i adcza lni ctwa Rolni czego, 08-1 I O Siedlec. ul. Prusa 14 . 
e-mail : abombik@ap.sicdl ce. pl ; krymuza@.op.pl 
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produkcji potencjalnie towarowej , decydują dwa czynniki: poziom plonów oraz poziom 
cen zbytu [Chotkowski 2000]. 

Plony ziemniaków w Polsce ulegają dużym wahaniom. Wpływa na to zarówno klimat, 
jak i uprawa tej rośliny na słabszych glebach oraz niezbyt wysoki poziom agrotechniki 
rchotkowski 1997). łstniejące zróżnicowanie podaży przy mało elastycznym popycie 
prowadzi do znacznych waha11 cen, które wpływają na opłacalność produkcji [Nasalski 
i in . 2004]. 

Koszty produkcji ziemniaków są wynikiem stosowanych nakładów, wynikających 
z technologii uprawy i wiążą się m.in. z poziomem nawożenia, ze stosowaniem kwalifi
kowanego materiału sadzeniakowego oraz środków ochrony roślin. Odpowiednia tech
nologia pozwala bowiem na wytworzenie stabilnego i dobrego pod względem jakości 
plonu bulw. Ziemniak należy do roślin reagujących wysokimi zwyżkami plonu na 
odpow iednią agrotechnikę , głównie zaś na nawożenie zarówno organiczne, jak i mineral
ne [Nandekar i in. 1995, Jablo11ski 1997, Delden 200 I]. Opłacalność produkcji ziemnia
ków w dużym stopniu zależy od kierunku ich użytkowania Uadalne, przemysłowe, 
sadzeniaki, paszowe) i technologii produkcji. Wysokim poziomem opłacalności wyróż
ni aj ą s i ę ziemniaki jadalne, zwłaszcza w latach o niskich plonach i malej podaży. 

W praktyce poszukuje s i ę takich sposobów uprawy, które umożliwiają podniesienie 
op laca lno'c i tej produkcji. 

W pracy podjęto zagadnienie kształtowania efektywności ekonomicznej produkcji 
ziemniaków jada lnych przez zróżnicowanie niektórych elementów agrotechniki : dobór 
stanowiska (przedplonu) i poziom nawożenia mineralnego NPK. Z uwagi na to, że współ
czynniki op łaca lnoś ci liczono na podstawie doświadczenia polowego, a nie produkcyj
nego, podjęto próbę ekstrapolacj i warunków eksperymentalnych do technologicznych, 
uwzg l ędniając wartość błędu eksperymentalnego, otrzymanego z analizy wariancji. 

MATERIAŁ I METODY 

Materi a ł do bada11 stanowiły wyniki dośw iadczenia polowego, przeprowadzonego 
w latach 1999- 200 I w Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach, należącej do 
Akadem ii Podlaskiej w Sied lcach. Gleba pola doświadczalnego była kompleksu żytnie
go dobrego i klasy bonitacyjnej IVb. Doświadczenie przeprowadzono metodą wikłającą 
int era kcje wyższego rzędu. Zgodnie z zasadą konstrukcji układy uwikłane eliminują 
zmi enność g l ebową mi ędzy podblokami celem uzyskania dokładniejszyc h ocen efektów 
g łównych i interakcji ni ższych rzędów. Schematy te wikłają bowiem z podblokami nie 
elek ty g łówn e, ale interakcje trzeciego, czwartego lub wyższych stopni , które na ogól 
i tak nic int e resuj ą eksperymentatora [Przybysz J 993 , Montgomery J 997). Uprawa 
zic1rrniaków zgodna była z wymogami agrotechnicznymi tych roś lin. Dokładną metody
kę przeprowadzenia doświadczeni a przedstawiono w pracach Rymuzy i Bombika [2004a, 
_00-lb J. Warunki termiczno-wilgotno · ci owe panujące w czas ie prowadzenia doświad
ct<.: ni a przedsta wia tabela I. W okres ie badawczym za równo rozkład temperatur, jak 
i opadów by! nierównomierny. Niekorzystny pod tym wzg l ędem był sezon wegetacji 
1. icmniaków w 200 1 roku. który by ł n ajchłodni ej szy oraz ch arakteryzował s i ę malą 

il ośc i ą opadów nierównomiernie roz ł ożonyc h w czasie. 

Actn Sci. Pol. 
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Tabela I . Rozkład temperatur (0 C) i opadów (mm) w latach prowadzeni a badaii 
Table I . Distribution of temperature (0 C) and precipitation (mm) in the rescarch ycars 

Średnia temperatura powietrza Suma opadów 
Averagc air temperaturc Precipitation sum 

Mies iąc 
Rok - Year Wiclolceic Miesiqc 

Rok - Ycar 

Month 1999 2000 2001 
Multi-ycar 

Month 1999 2000 200 1 period 

IV 9,9 12,9 8,7 7,2 IV 87,3 47 ,5 69.8 

V 12,9 16,5 15,5 15,4 V 26,4 24,6 28,0 

VI 20,5 19,5 17,I 16.7 VI 121,7 17.0 36,0 

VII 21,8 19,0 23,8 18, I VI I 21 ,9 155 ,7 55,4 

VII I 18,7 19, 1 20,6 17,4 VIII 77,4 43 ,6 24,0 

IX 16, 1 11 ,8 12, 1 12,7 IX 27,8 6 1,1 108 ,0 

IV- IX 16,6 16,5 16,3 14,3 IV- IX 362.5 349.5 32 1.2 

Żródlo: Dane Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach i obliczenia wlasne. 
Source: Data of the Experimcntal Fann in Zawady and own calculation. 
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Wiclokcic: 
Multi -yc:ar 

period 

34 ,6 

48.3 

98 ,5 

7 1 .4 
60,8 

47.3 

360,9 

W doświadczeniu badano wpływ odmian (Aster, Muza, Ania), poziomów nawożenia 

mineralnego (NPK 210 kg·ha- 1
, 2NPK 420 kg·ha- 1

, 3NPK 630 kg·ha 1
) oraz przedpl o

nów (rzepak ozimy, mieszanka żyta z wyką kosmatą, żyto) na plon bu lw ziemni aka 
jadalnego. Wyniki badafl opracowano statystycznie, wykorzystując model anali zy wa
riancji odpowiedni d la układów uwikłanych. Do szacowania opłacalnośc i produkcji 
przyjęto średni plon bulw badanych odmian. P łony bulw, które otrzymano z j ednos tek 
eksperymentalnych o powierzchni 25 111

2
, przeliczono na plony z I hektara . 

Opłacalność produkcji różnych kombinacji uprawowych oceniono na podstawie kosz
tów bezpośrednich, kosztów jednostkowych produkcji bu lw ziemniaków i wskaźnika 

opłaca lności. Wskaźnik ten wyrażono w procentach jako stosunek między wartośc i ą 

produkcji potencjalnie towarowej (plon główny i uboczny) a kosztami bezpoś rednimi 

produkcji [Manteuffel 1981, Fereniec 1999]. Koszty produkcji z iemniaków wy liczono, 
stosując metodę kalkulacji niepełnych (uproszczonych). Koszty bezpoś redni e przyj ę t o 

na podstawie parametrów rzeczywistych i norm teoretycznych . Uwzg l ędniono n as t ępu 

jące grupy kosztów: sadzeniaków i mate ri ału s iewnego przedplon ów, nawozów mine
ralnych, środków ochrony roślin , pracy ludzkiej oraz eksp loatacji maszyn i c i ągników 

(koszty siły pociągowej) . 

Koszty produkcji , uwzg lędniające: koszt sadzeni aków, nawozów minera lnych, mate
riału siewnego roś lin przedplonowych i środków ochrony roś lin . wy li czono wed łu g cen 
z lat 1999- 200 1, natomiast koszty pracy ludzk iej oraz eksploatacj i maszyn i c i ągników 

według stawek godzinowych, podanyc h przez Ro l nic zą S ta cj ę Dośw i adcza ln ą w Zawa
dach. Wartość produkcji ob liczono na podstaw ie cen zbytu ziemniaków j ada lnyc h z lat 
1999- 2001 , które otrzymano z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sied lcach. 

Wartość błędu eksperymenta lnego wyrażono w postac i odchy len ia tandard owego 
(S) , otrzymanego z analizy wariancj i odpowiedni ej dl a układu uw ikła n ego. Plony bul w 
powiększono i pomniejszono o j ego wartość (±S) i na podstaw ie tak uzyska nyc h wa rto
śc i obliczono współczynniki opłacalnośc i. 

Oeco11 0111ia 5 (/) 2006 
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WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Produkcja roślinna charakteryzuje się dużym uzależnieniem od warunków przyrod
niczych, głównie zaś od opadów. W przypadku uprawy ziemniaka obfite opady w lipcu 
i na początku sierpnia s przyj aj ą wzrostowi jego kłębów [Dzieżyc 1989]. Brak opadów 
powoduje nie tylko ni estabilność plonów [Gładysiak i Borówczak 1996, Mazurczyk 
1996], lecz również pogarsza cechy jakościowe bulw [Bombik i in. 1998]. 

Przeprowadzona analiza wariancji wyników otrzymanych w doświadczeniu dowio
dła, że plony w znacznym stopniu za leżały od sezonu wegetacyjnego. Ziemniak lepiej 
plonował w 2000 roku ni ż w ł a tach pozostałych . Niezależnie od warunków sezonowych 
kombinacja uprawowa, składaj ąca s i ę z rzepaku jako przedplonu i podwojonej dawki 
NPK, sprzyjała wytwarzaniu masy bulw przez rośliny, gdyż po jej zastosowaniu uzy
skane plony były najwyższe (tab. 2). 

Tabela 2. Plony bulw ziemniaka w poszczególnych latach badat\ w zal eżności od dawki nawoże

ni a NPK i przedplonu (t·ha-1
) 

Tab le 2. Potato tuber yields in indi vidual research years aecording to the NPK fert ili zation dose 
and forecrop (t·ha-1

) 

Rok - Year 
Dawka NPK 1999 2000 
w kg· ha- 1 

Przedplon - Forecrop NPK dosc 
in kg· ha-1 Żyto Żyto z wyką Rzepak Żyto Żyto z wyką 

Ryc Ryc and vctch Rapc Ryc R ye and vet eh 

2 10(N PK) 33, 1 30,0 30,7 29,7 32, I 

420 (2N PK) 34,4 33.9 34,7 37,4 38,5 

630 (3N PK) 34,7 29,2 29.4 37,5 39,8 

Ś redn i o dla lat 
32,2 36,7 Mc;111 for ycars 

ajmnicjsza i s t o łll a różni ca - Last signili cant differencc (a = 0,05): 
pomi ~dzy latami - bcctwccn ycars = 1,70 

7.ródl o: Obliczenia wł asne. 
Sourcc: Own ca lculation. 

Rzepak 
Rapc 

32,4 

40,6 

42, I 

2001 

Żyto Żyto z wyką Rzepak 
Rye Rye and vetch Rape 

31,4 29,7 27,5 

31 ,9 32,5 31 , 1 

3 1,6 3 1,0 30,1 

30,7 

Opłaca lność produkcji jest więc w dużym stopniu za leżna od warunków pogodowych, 
powodujących ni estabilność podaży, co przy niee lastycznym popycie prowadzi do 
znacznych wahaii cen , które mają zasadniczy wplyw na poziom op ł aca ln ości produkcji 
I Chotkowski 1997, Rembeza 199 7, Bombik i Wolska 2004] . 

Na efekty ekonomiczne produkcji , obok ceny, mają wp ływ poniesione koszty 
1.Borówczak i in . 1998]. W trzy leciu w za l eżnośc i od rodzaju przedplonu i poziomu 
na wo że n in koszty wah a ł y s i ę od 6 102 do 7 440 z ł otych na I hektar. Niezależnie od 
kolll binacji uprnwowej we wszystkich Olllawianych latach na I hektar uprawy najw i ęk

s1.y u dz i a ł w struktu rze kosztów m i a ły praca ludzka i s ił a pociągowa oraz mate ri a ł 

si.::wny (rys. I. tab. 3). Podobną strukturę kosztów produkcji dla ziemniaka wczesnego 
u zy~ka li Wadas i in. [2003]. 

Ac1a Sci. Pol. 



Efektywność ekonomiczna wybranych kombinacji uprawowych.. 

100% I 

80% 

60% 
1111111111111 

lllllllllllll 
~m~mmg 

40% ~mmmm 

20% 

11111111 
mm!m~ ~ 

El si la pociągowa 
draft force 

ml praca ludzka 
human labour 

• środki ochrony roślin 
plant protcction agcnts 

0 nawozy mineralne 
minera! fe11i lizcrs 

21 

o% I -
liitl sadzeniaki i materia I siewny 

przedplonów 

1999 2000 200 1 

sccd potatocs and forccrop 
seed ing materia! 

Rys. I. Struktura kosztów bezpośrednich produkcji ziemniaka jada lnego w przeprowadzonym 
dośw i adczeni u 

Fig. I. Structure of direct costs of edible potato production in the cxpcriment 
Żród ł o: Opracowanie własne . 
Source: Own elaboration. 

Tabe la 3. Koszty bezpośredn i e produkcji ziemniaka w poszczególnych komb inacjach uprawo
wych (zł · h a- 1 ) 

Table 3. Direct cost of potato production of indi vidual ti llage combinations (zl·ha 1) 

Dawka NPK 1999 
w kg·ha-1 NPK 
dosc in kg·ha-' 

Żyto Żyto z wyką 
Ryc Ryc and vctch 

2 10 (N PK) 6 487 

420 (2N PK) 6 773 

630 (3NPK) 7 059 

Ż ród l o: Obliczeni a wlasnc. 
Sourcc: Own calculation. 
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6 673 

6 959 

7 245 

Rzepak 
Rape 

6 436 

6 722 

7 008 

Rok - Year 

2000 

P1-zcdplon - forccrop 

Żyto Żyto z wyką Rzepak Żyto 
Ryc Ryc and vetch Rapc Ryc 

6 666 6 848 6 602 6 I 74 

6 962 7 144 6 8 98 6 4 92 

7 258 7 440 7 193 6 8 10 

200 1 

Ży t o z wyką 
Ryc and vctch 

6 354 

6 672 

6 990 

R1.q iak 
Rapc 

6 I 02 

6 420 

6 738 
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We wszystkich latach badań wartość produkcji ziemniaków pokryła poniesione 
koszty, o czym świadczą wysokie współczynniki opłacalności. Ich wielkość zależała od 
zas tosowanej kombinacji uprawowej oraz od sezonu wegetacyjnego (tab. 4). 

Tabe la 4. Współczynniki opł aca lnośc i produkcji ziemniaka w poszczególnych kombinacjach 
uprawowych(%) 

Tab le 4. Profitability coefficients of potato production for individual tillage cultivation combina
tions (%) 

Dawka NPK 1999 
w kg· ha-1 

NPK dosc 
in kg· ha-1 Żyto Żyto z wyką 

Ryc Ryc and vetch 

2 10 (N PK) 178 157 

420 (2N PK ) 178 170 

630 (3NPK) 172 141 

Ż ród l o: Oblicze ni a własne. 
Sourcc: Own ca lculation. 

Rzepak 
Ra pe 

167 

181 

147 

Rok - Year 

2000 200 1 

Przedplon - Forecrop 

Żyto Żyto z wyką Rzepak Żyto Żyto z wyką Rzepak 
Ry.: Ryc and vetch Ra pe Ryc Rye and velch Ra pe 

111 11 7 123 152 140 135 

134 135 147 148 146 145 

129 134 146 139 133 134 

Dla wszystkich kombinacji uprawowych najwyższe współczynniki otrzymano 
w 1999 roku , co było wynikiem wysokich cen zbytu . Niedobór opadów oraz wysokie 
temperatury w lipcu i sierpniu spowodowały obniżenie podaży i w rezultacie doprowa
dzily do podniesienia ceny ziemniaków do poziomu 35 złotych za dt. W analizowanym 
roku najbardziej oplacalna okaza ła s i ę kombinacja uprawowa, składająca s i ę z rzepaku 
i podwojonej dawki NPK. Najmniej opłacalna była uprawa ziemniaka w stanowisku po 
ży c i e z wyką oraz przy potroj onej dawce NPK. 

Warunki wegetacji panujące w 2000 roku sprzyjały plonowaniu ziemniaków, co 
spowodowalo zwiększenie podaży na rynku i spadek cen zbytu tego ziemiopłodu 

o oko ł o 30% w stosunku do 1999 roku. W 2000 roku, podobnie jak w 1999, największą 
op laca ln ość przy ni os ł a kombinacja rzepaku i podwojonej dawki NPK. Duer i Jończyk 
[ 19981 oraz Now ick i i in . [ 1994] twierdzą zaś, że z plonotwórczego punktu widzenia 
rzepak jest naj mniej wartościowym przedplonem. W odpowiednich warunkach klima
tycznych przy odpowiednim nawożeniu produkcja ziemniaka na tym stanowisku może 

przy nieść jednak wysok ie efekty ekonomiczne. 
hlodna wiosna 200 I roku oraz zmienne warunki agrometeorologiczne, panujące 

w ca ł ym okres ie wegetacji , wp ł ynę ły na spadek plonu bulw w rejonie Siedlec. Obniżona 
podaż spowodował a wzrost cen bul w ziemniaka o 20% w stosunku do 2000 roku. Ana
lizujŃc zamieszczone w tabeli 4 wspó lczynniki opłacalności , można stwierdzić , że 

w przeprowadzonym dośw i adczen iu efekty ekonomiczne były zadowalające. Zastoso
wana techn ologia produkcj i zminimali zowa la skutki warunków wegetacji , dz i ę ki czemu 
otrąmanc plony, a co za tym idzie i współczynniki op łaca lnośc i byly wysokie. 

W od różni e niu od dwóch poprzednich ł a t , w 200 I roku najbardziej oplaca lne były 
zicmniaki uprawiane w stanowisku po życ i e i nawożone najni ższą dawką NPK . Nie 
111 oi na więc jednoznaczn ie wskazać komb inacj i, która w każdych warunkach wegetacji 
byłaby najlepsza. 

Acta Sci. Pol. 
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Przy ocenie opłacalności produkcji ważne są również koszty j ednostkowe (tab. 5). 
Najwyższe te koszty poniesiono przy uprawie ziemniaka, gdy przedplonem by ło ży to 

z wyką ozimą. W 1999 i 2000 roku najniższy koszt na j ednostkę produkcji wys t ąpił w 
przypadku zastosowania kombinacji: rzepak i 2NPK. W 200 I roku poniesiono wysokie 
koszty jednostkowe bez względu na rodzaj przedplonu przy zastosowanej pojedynczej 
dawce NPK. W roku tym otrzymano ponadto najmniej sze różni ce w wie l kości kosztów 
jednostkowych pomiędzy poszczególnymi sposobami uprawy . 

Tabela 5. Koszty jednostkowe produkcji ziemniaka jadalnego (zH-1
) 

Table 5. Unit costs of edible potato production (z ł· C 1 ) 

Dawka NPK 1999 
w kg· ha-1 

NPK dose 
in kg·ha-1 Żyto Żyto z wyką 

Rye Ryc and vetch 

210(NPK) 196 222 
420 (2NPK) 197 205 
630 (3NPK) 204 248 

Żród ło : Obliczenia własne. 
Sourcc: Own calculation. 

Rzepak 
Rapc 

210 

194 

238 

Rok - Year 

2000 

PrLedp lon - Forccrop 

Żyto Żyto z wykq Rzepak 
Rye Ryc and vctch Rapc 

225 213 204 

186 186 170 

193 187 171 

200 1 

Żyto Żyt o z wyk<l Rzepak 
Ryc Ryc and vctch Rapc 

197 2 14 222 

203 206 206 

2 16 226 224 

Współczynniki opłaca lności , uwzgl ędniające błąd dośw i adcza lny (tab. 6), wah a ły 

się od 218% dla plonu powiększonego o wartość odchylenia standardowego do 94'Yo dla 
plonu pomniejszonego o jego wartość . Najniższą opłacalność produkcji ziemniaka, 
niezależnie od kombinacji , otrzymano w 2000 roku , kiedy to ceny zbytu by ły n ajni ższe . 

Tabela 6. Wartość wspó łczynników opłacalności (w%) uwzg l ęd ni aj ących błąd eksperymentaln y 
w postaci odchylenia standardowego (S) 

Table 6. Value of profitability cocfticients (in %) including the cxpcrim enla ł error cx prcsscd as 
the Standard Deviation (S) 

Dawka 
NPK 
IV kg· ha-I 
NPK dose 
in kg·ha-• 

Rok - Ycar 

1999 2UU0 

Żyto Żyto z wyką Rzepak Żyto Żyto z wyką 
Rye Ryc and vetch Rapc Ryc Ryc and vetch 

2001 

Rzepak Zyto Żyt o z wyką Rzepak 
Rapc Ryc Ryc and vctch Rapc 

21 O + S 2 17 195 206 128 I 34 140 169 157 I 52 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(NP K) - S 140 I 20 128 94 I O I I 05 136 124 I 18 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

420 + S 215 206 2 I 8 15 I I 51 164 164 162 162 

(2NPK) -S 140 134 143 11 8 11 9 130 132 130 129 

630 + S 208 176 I 83 145 149 162 154 148 150 

(3N PK) -S 136 107 Ili 11 4 11 8 130 124 11 8 119 

Żródł o: Obliczeni a wł asne. 
Source: Own calcułati o n . 
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Pomniejszenie plonów o wie lkość błędu eksperymentalnego sprawiło, że wartość produk
cji nie pok ryła kosztów uprawy ziemniaka w stanowisku po życie (94%) lub pokryła je 
w nieznacznym stopniu w przypadku uprawy po rzepaku i życie z wyką (I 05% i I O 1 %) 
przy podstawowej dawce NPK. Zadowalające efekty ekonomiczne w dużej mierze zależą 
od wysokich plonów. Wysokie plony, nawet przy niskiej cenie zbytu, pozwalają osiągnąć 
wysoką wartość produkcji, która pokrywa poniesione koszty, a więc jest opłacalna. 

W Polsce wysokie ryzyko cenowe produkcji ziemniaka obniża jego konkurencyjność 

wzg l ędem innych upraw, a także ujemnie wpływa na wielkość nakładów , które mają 
wpływ na poziom uzyski wanego plonu [Rembeza 2002]. Przeprowadzone doświadcze
nie dowodzi, że prawidłowa agrotechnika w produkcji ziemniaka jadalnego pozwala na 
otrzymanie w miarę stabilnych plonów, dzię ki czemu można uzyskać wysoką opłacalność 
bez wzg l ędu na wi e lkość wahań cen zbytu. 

WNIOSKI 

I. Efektywność produkcji ziemniaka jadalnego była modyfikowana przez przebieg 
warunków pogodowych, stosowane techniki wytwarzania (nakłady na produkcję i tech
no l og i ę produkcji) oraz przez ceny uzyskiwane za sprzedane produkty. 

2. Opłaca lność produkcji ziemniaka zależała od sezonu wegetacyjnego, co zwią-

zane było ze zmiennośc i ą warunków meteorologicznych i niestabilnośc ią cen zbytu, 
jednak we wszystkich latach wartość produkcji przewyższała koszty jej wytworzenia. 

3. Praw idłowa agrotechnika w produkcji ziemniaka jadalnego pozwoliła na zmi-
nimali zowanie wpływu niekorzystnych warunków wegetacji , dzi ęki czemu uzyskiwane 
plony warun kowały opłaca lność, mimo wahań cen. 

4. Nie możn a wskazać kombinacji uprawowej , która w każdych warunkach wege-
tacji gwarantuje wysokie i stabilne efekty ekonomiczne. Najlepszy ekonomicznie okazał 
s i ę wariant uprawy po rzepaku i podwojonych dawkach NPK (420 kg·ha- 1

) , gdyż po ich 
zastosowaniu w trzy lec iu dwa razy uzyskano naj wyższe współczynniki opłacalności . 

5. Wspó łczynnik i opłacalności obliczone dla plonów, które uwzględniały wartości 

b lędu eksperymentalnego by ły prawie zawsze zadowalaj ące . Wyj ątek stanowił 2000 rok, 
kiedy to zmniejszenie plonu o waiiość odchylenia standardowego spowodowało spadek 
op ł aca lnośc i uprawy ziemniaka, nawożonego najni ższą dawką NPK, bez względu na 
stanowisko (p rzedplon). 

6. Koncepcja wykorzystania błędu dośw i adczalnego (w postaci odchylenia stan-
dardowego) cło zb li żeni a wyni ków eksperymentu polowego cł o warunków produkcyjnych 
pozwolila na skorygowanie wartości produ kcj i, będącej pochodną wie lkoś ci plonów 
i cen zbytu . Przy datność tej metody na l eża łoby oceni ć w porównawczych badaniach 
modelowych (te same obiekty w śc i słych clośw i aclczeni ach polowych i zasiewach pro
dukcyjnych). prowadzonych w tak ich samych warunkach siedliskowych. 
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ECONOMIC EFFECTIVENESS OF SELECTED TILLAGE COMBINATIONS 
UTILISED IN EDIBLE POTATO PRODUCTION 

Abstract. In the paper it was attempted to estimate economic effectiveness of production 
of cdiblc potatoes culti va tcd with the application of selected till age combinations. The 
combin ations includcd different levels of NPK ferti li za tion and forecrops in the fom1 of 
wintcr intcrcrops. Morcover, the production profitability was estimated including the 
cx pcrimcntal error va lue. The production profitability was determined by means of the 
profitability cocfficient wh ich is the ratio of the production value and the direct costs. In 
al l the research ycars, the production value covered the incun-ed costs but it reached the 
hi ghest lcvcl in the ycar 1999. The profitability level depended on the sale price, which 
mainly dcpcnded on the supply. The highest profitability was obtained in the case of the 
tillagc combinati ons including rape as a forecrop and double NPK doses (420 kg· ha-1

) in 
th e ycars 1999 and 2000 whereas in the year 200 I such a profitability was characteristic 
of' the combination including ryc as a forecrop and basie NPK doses (210 kg·ha-1

). The 
protitabili ty coefficicnts, calcu latcd so as to include the experimental error value, were 
sat isfactory for almost all till agc combinations because the production value covcred the 
in currcd costs. 

Key words: minera! fcrtili zation, production profitability, forecrop , edible potato 
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ZNACZENIE JAKOŚCI DLA PODNOSZENIA STOPNIA 
KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA 
ROLNO-SPOŻYWCZEGO 

Mariusz Grębowiec 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Streszczenie. Na obecnym etapie rozwoju polskie.i gospodarki g łównym prob lemem _jest 
poprawa konkurencyjnośc i . Wej śc i e naszego kraju do Unii Europejskie.i pos t aw ił o wit:lc 
przeds i ębiorstw przed koniecznośc i ą wyboru drogi ich dalszego funkcjonowania. Wraz 
z wielkimi nadziejami, jakie nios ła integracj a poj aw ił o s i ę również wicie problemów i obaw 
zwi ązanych z tym faktem. Kwestia konkure n cyjnośc i . szczególnie wś ród przcdsi.,:b iorstw 
agrobiznesu. jest niezmiernie ważnym aspektem rozwoju polskiej gospodarki. O zdolnośc i 

poprawy konkurencyjności danej dziedziny decyduj e wicie czynników zarówno o charak te
rze ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym. Teoria i praktyka dowodzą że w obecne.i 
dobie takim czynnikiem może być szeroko poj ę t a j akość , poparta wdrażan i em zasad cer
tyfikowanych systemów zarządzani a j akośc i ą. 

Słowa kluczowe: jakość , konkurencyjność, rynek, systemy j akośc i . zarządza n ie jakości <t 

WSTĘP 

Rozwój międzynarodowej wymiany handlowej oprócz wielu korzyśc i nies ie ze sobą 
wiele zagrożeń , szczególnie z punktu widzenia zapewnienia bezp ieczeństwa żywnośc i o

wego. Dlatego też coraz częstej na tę kwest i ę patrzy s i ę przez pryzmat j akośc i wytwa
rzanych produktów spożywczych . 

Polskie przeds i ębiorstwa, a szczególnie przeds i ę bi o rstwa agrob iznesu, podejmuj ą 
trud budowania systemów zarządzania j akośc i ą, wi dząc w nich sza n sę przetrwa nia na 
rynku, jednakże proces ten postępuje zbyt wo lno, zwłaszcza wz i ąwszy pod uwagę 

przedsiębiorstwa najmniejsze. Głównym probl emem hamującym ten proces jest wc i ąż 

brak fachowej wiedzy o specyfic znych cechach systemów zarządzan ia jakośc ią oraz o ich 
związku z możliwością os iągani a przewagi konkurencyjnej jako czynn ika o n ad rzęd 

nym znaczeniu. Zapewnienie produktów odpow iednio standaryzowanych o ok reś l o nyc h 
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Gospodarstwa Wi ejskiego w Warszawi e, Wydz i a ł Ekonomiczno-Rolni czy. Katedra Polityki 
Agrarn ej i Marketingu, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, 
e-mail: grebowiecmari usz@poczta.onet.pl 
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cechach j akościowych jest szczególnym wyzwaniem dla rolnictwa i przemysłu rolno
- spożywczego. W krajach o wysokim poziomie zaspokajania potrzeb żywnościowych 
wysoka jakość i spełnianie wymogów zdrowotnych staje się głównym obszarem zabie
gania o akceptację konsumenta, a tym samym umacniania zdolności konkurencyjnej. 
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na rosnącą rolę certyfikowanych 
systemów jakości jako czynnika odgrywającego istotną rolę w podnoszeniu stopnia 
konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw agrobiznesu. 

NORMALIZACJA JAKO SPOSÓB ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Kategori a jakości jest klasyczną kategorią poznawczą, nastręcza ona jednak wiele 
trudności interpretacyjnych ze względu na wie l oznaczność jej pojmowania. Trudności 
ze zinterpretowaniem tego pojęcia wynikają między innymi z powszechności zjawiska 
j akości i związanej z nim obojętności. Wynika to z dość częstego i mimowolnego stykania 
s i ę człowi eka z jakości ą, co wytworzyło specyficzny stosunek do niej jako zjawiska 
powszechnego. Pojęcie to można rozpatrywać na wielu płaszczyznach : filozoficznej, 
ekonomicznej, społecznej , marketingowej , a także technicznej i ekologicznej. 

Wedlug najbardziej znamienitych przedstawicieli nurtu jakościowego , a mianowicie 
Jurana, Deminga i Crosby' ego, jakość można wyrazić jako stopień , w jakim określony 
wyrób zaspokaja potrzeby określonego nabywcy, lub też stopień , w jakim określony 
wyrób znajduje u konsumenta pierwszel'lstwo przed innymi wyrobami [Urbaniak 1998]. 

Z punktu widzenia współczesnych definicji jakości można zauważyć , że rozpatrują 

one to poj ęc i e glównie w kategoriach filozoficznych i społecznych. Webster pojęcie 
j akośc i rozpatruje jako: szczególne właściwości i istotne cechy przedmiotu, pewien 
stopier1 do kon a łości , przeważnie wysoki poziom społeczny, cecha odróżniająca 

[Webster 1994]. 
Potocznie mówi s i ę, i ż jakość jest zachowana wtedy, gdy wracają do przedsiębior

stwa klienci, a nie j ego wyroby. Norma ISO serii 9000:2000 definiuje pojęcie jakości 
jako zdo lność wyrobu, procesu lub systemu do spełnienia wymagań klienta i wszystkich 
za interesowanych stron. Oczyw i śc i e z punktu widzenia konsumenta jakość nabytego 
wyrobu .i c. t w pewnym sensie związan a z zadowoleniem i satysfakcj ą z jego nabycia 
i u ży tkowani a , tak ie też funkcje powinna spe lni ać. W praktyce o poziomie jakości wyrobu 
decyduje, oprócz możli wośc i zaspokojenia oczeki wal'l klienta w zakresie charakterystyk 
technicznych, również cena, j aką trzeba zapl acić za określony poziom zaspokojenia 
oczck iwai'1 . 

W myś l powyższego podej śc i a (rys. I), poj ę ci e j akości można zd e finiować jako 
ca łokszt a łt wbśc iwośc i przy rodniczych, technicznych, ergonomicznych, ekonomicznych, 
es tetycznych i u żytkowych . które tkw i ą w wewnętrzn ej strukturze produktu i w osta
tecznym rezu ltac ie kszt a łtuj ą stopier1 zaspokojenia potrzeb nabywców tych dóbr 
\Prozowicz 200 I]. 

Dz i a ł a ln ość norm ali zacyjn ;:i od wieków towarzyszy d z i a ł a lnoś ci gospodarc zej czło

wicb oraz · lu ży harm onijnemu rozwojowi nauki i produkcji dóbr. Ułatwi ając codzien
ne życ i c. nab iera coraz wit;:kszego znacze nia wraz z rozwojem produkcj i masowej dla 
anoni mowego użytkowni ka . Zjawisko norm alizacj i występuj e we wszystkich typach 
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organizacji gospodarczych. Normali zacja w sferze gospodark i ma szczegó lną rangę, 

wywołując istotne skutki w obszarach techniki , ekonom iki , środowiska natu ra lnego 
i społecznego , jest obiektem wszechstronnych badaii, ma rów ni eż d ługą tradycj ę oraz 
rozwinięte struktury organizacyjne. 

.Jakość z punktu wi<lzrnia nabywcy 

Potrzeby funkcjonalne 

cechy zw iązane 

z eksploatacj ą 
cechy związane 

z dyspozycyjnośc i ą 

niezawodność naprawialność 

Rys. I. J akość z punktu widzenia nabywcy 
Fig. I. Quality regarding a consumer 
Żródło: Smith G.F. , 1993 : The Meaning of Quality, TQM , vo l. 4 , No J. 
Source: Smith G.F., 1993: The Mcaning of Quality, TQM, vol. 4, No 3. 

Potrzeby niefunkcjonalne 

image 

gwarancja 

potrzeby 
estetyczne 

Podpisany przez Polsk ę Układ ustanawi ający stowarzysze nie między Rzeczypospo
litą a Wspólnotami Europejskimi nałożył na Pol skę mi ędzy innymi konieczność dosto
sowania naszych standardów technicznych do standardów stosowanych w krajach Un ii 
Europejskiej , również w zakresie jakośc i [Zatorsk i, Wawak I 994]. Stworzy! koniecz
ność wprowadzenia krajowego systemu normalizacyj nego, zgodnego z analogicznymi 
systemami w krajach Unii. 

Podstawowym środkiem eliminacj i barier technicznych w handlu jest uj ednołicenii.: 
prawa w skali Unii Europejskiej . Do hann onizacji prawa w UE słu żą najczęśc i ej dyrek ty
wy. Państwa członkowsk i e są zobowiązan e do wprowadze nia w postanowieri dyrektyw 
do własnego prawa krajowego i poinformowania Komisji Europejskiej o zastosowanych 
w tym celu środkach . W systemie europejskim przyj ęto , że do rea li zacj i zasady swo
bodnego przepływu towarów zasadniczo wystarcza ustanowienie zasad bezp i eczeństwa 

odnoszącego s ię do fazy projektowania i wytwarzani a wyrobu . Z lego powodu Unia 
Europejska ograniczyła prawodawstwo w zakres ie przepisów technicznyc h do fazy 
projektowania, wytwarzania i wprowadzania produktów na rynek. Faza ekspl oa tacji zaś 
jest zhaim onizowania w specyficzny sposób i tylko fragmentaryczni e. W prawic niedo
puszczalne jest ustanowienie tak ich przepisów, które n arzucał yby koni eczność s pe ł n i a 

nia na etapie projektowania i wytwarzani a wymagari in nych ni ż ustanowione w dyrek
tywach. 
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Polskie normy były dokumentami obligatoryjnymi do 1994 roku. Po nowelizacji 
ustawy o normalizacji polskie normy stały się dokumentami fakultatywnymi, których 
stosowanie zależy , tak jak w innych krajach, od woli stron zawierających kontrakty 
gospodarcze. Ta zmiana charakteru norm nabrała kluczowego znaczenia dla przystoso
wania polskiej normalizacji do normalizacji państw gospodarek rynkowych i właściwie 
od jej wprowadzenia można było podjąć działania harmonizacyjne [Wasilewski 1999]. 

Polskie przeds iębiorstwa chcąc być konkurencyjnymi na rynkach międzynarodowych 
muszą dostosować się do systemów zapewnienia jakości uznawanych i przestrzeganych 
w tych pań stwach - zarówno obowiązujących w obszarze dobrowolnym, jak i obowiąz
kowym. Wraz z wejściem do struktur europejskich zmieniają się prawa i obowiązki 
polskiego wytwórcy. Nie jest on już eksporterem wyrobów do krajów UE, ale podmio
tem wspólnego rynku. 

METODA BADAŃ 

Badania empiryczne przeprowadzono na przełomie roku 2002/2003. Objęto nimi 
przedsiębiorstwa reprezentujące dwie najważniejsze branże polskiego przemysłu rolno
-pożywczego - mleczarską i mięsną. Stanowią one podstawowe ogniwa krajowego prze
mysłu rolno-spożywczego , a ich produkcja służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
żywnościowych społecze11stwa. Ważną przesłanką podjęcia badań w tych branżach był 
równi eż fakt , i ż to właśnie w nich najwcześniej podjęto działania związane z poprawą 
jakości i bezpiecze11stwa produkowanej żywności. 

Populację badanych przedsiębiorstw dobrano w sposób celowy, spośród grupy za
kladów pos i adających stosowne certyfikaty i znaki jakości . Były to zarówno ce1tyfikaty 
umożliwi aj ące eksport towarów do krajów UE, jak również świadczące o zachowaniu 
bezpieczeil stwa produkowanej żywności (HACCP). Główny jednak nacisk położono na 
posiadanie przez nie certyfikowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości. Ze 
wzg l ędu na malą liczbę przedsiębiorstw posiadających wymagane certyfikaty i znaki 
j akośc i badaniem objęto obszar całego kraju, ze znaczną przewagą województw północnej 
Polski. Tereny te cechowały s i ę wyższym poziomem rozwoju rolnictwa stanowiącego 
zaplecze surowcowe dla badanych przedsiębiorstw, jak również znacznie większą liczbą 
wysoko zorganizowanych struktur wytwórczych. 

W badan i ach pos łu żono s i ę metodą wywiadu przy użyciu kwestionariusza, przepro
wadzonego zarówno z prowadzącymi przedsiębiorstwa , jak również z personelem kie
rowniczym ich poszczególnych dz i ałów. Kwestiornuiusz ankiety skierowano do 60 przed
si<rb iorstw produkcyjnych. lnfomrncje wyjściowe dotyczące zbiorowości przedsiębiorstw 
przemys lu mleczarskiego i mięsnego pochodziły w większośc i z baz danych instytucji 
ce rt y fikuj ących , takich j ak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Instytut Organi
zacji i Za rządzani a w Przemyś le. Ponadto, wykorzystano materiały informacyjno
-promocyjne na temat zastosowanych systemów jakościowych , podawane do publicznej 
wiadomośc i przez same przeds i ębiorstwa jako swoisty element marketingowy. 

W skb I badanych przeds i ębiorstw przemysłu spożywczego weszło 36 zakładów 
mleczarski ch. co stanow ilo okolo 60% badanych, oraz 24 zakłady mięsne (pozostałe 
-10° o przed i ęb i orstw ). Zdecydowana wi ększość badanych podmiotów gospodarczych 
(60° o) na l cżab do grupy przeds i ębiorstw dużych , z czego w branży mleczarskiej zakłady 
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te stanowiły około 54%, a w mięsnej około 69%. Podzia łu na kategori e wielkościowe 
dokonano zgodnie z klasyfikacją GUS-u, według której za przed s i ębiorstwa ma łe uzna
no takie, które zatrudniają poniżej 50 osób, za średnie takie, które zatrudniają od 50 do 
250 osób, a za duże takie, które zatrudniały w badanym okresie powyżej 250 osób. Tak 
rozłożona struktura wielkości badanych zakładów może świadczyć o tym, i ż to właśnie 
w przedsiębiorstwach największych najwcześniej podjęto działani a związane z wdraża

niem systemów zapewnienia i zarządzania jakością, jak również szeroko zakrojone 
działania na rzecz podnoszenia jakości produkcji i zarządzania organizacją (tab. I ). 

Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw według liczby zatrudnionych (w %) 
Table I. Structure of analysed enterprises according to number of cmployccs (i n %) 

Liczba zatrudnionych w badanych zakładach 
Number of cmpłoyccs 

< 50 osób 

50- 250 osób 

> 250 osób 

Ogółem 

General 

ł 2,5 

27,5 

60.0 

Żrócłło: Opracowanie własne na podstawie wyników bad mi. 
Source: Author's rescarch. 

Według branży w 'Yo 
According to a branch in o;., 

mleczarska - dai1y mi~s na - 111.:at 
ł 2,5 ł 2.5 
33,3 ł 8,8 

54,2 68, 8 

Zakłady średniej wielkości stanowiły 27,5 % badanych , z czego w branży mleczar
skiej było ich 33 ,3%, a w mięsnej 18,8%. Przedsi ębiorstwa mał e , zatrudni ające do 50 
pracowników, stanowiły jedynie 12 ,5% badanych. Jakiekolwiek zmi any, szczegó lnie 
o charakterze ekonomicznym w przypadku przedsiębiorstw małych , postępowały bardzo 
wolno, czego dowodzą wyniki przeprowadzonych badań. Wynika z nich jednoznacznie, 
że przedsiębiorstwa najmniejsze były najsłabiej zaangażowane w działania na rzecz 
podnoszenia jakości, najczęściej w postaci pojedynczych inicjatyw, będących naś l adow

nictwem silniejszych rywali 1ynkowych. 

WYNIKI BADAŃ 

Dbałość o jakość produkowanych dóbr, jak również certyfik acja na zgod n ość z sys
temami jakościowymi daje przedsiębiorstwom wiele korzyści. Pos iadanie okreś l on ego 

certyfikowanego systemu jakośc i staje s i ę w obecnych czasach s prawą pres ti żową. 

Poprzez działania usprawniające funkcjonowani e zak ładu oraz utrzymywan ie popraw
nych relacji z otoczeniem przeds iębiorstwa mogą wplywać na popraw<;: jego sytu acji 
konkurencyjnej. W dłuższej perspektyw ie stanowi to nie tylko szans<;: na przetrwanie 
przedsiębiorstwa na rynku, lecz także j ego trwaly rozwój. Oprócz korzyśc i zewn<;: trz
nych, w postaci właściwego postrzegania przedsiębiors twa i jego oferty rynkowej , cer
tyfikacja ma również wpływ na przeorganizowanie przeds i ę bio rstwa i j ego ·truktury 
organizacyjno-wytwórczej, co może dawać korzyśc i wewnętrzn e [Bi a ł a s 20001. 

Przedsiębiorstwa wykazujące dbałość o wysoką jakość swoich wyrobów przez wd ro
żenie certyfikowanych systemów j akośc i z reguly w dłu żs zej perspektywie oc 1.e kują 

wymiernych efektów. Można do nich za li czyć m.in.: pop rawę wi zerunku przedsi<;: biorstwa, 
usatysfakcjonowanie nabywców i kli entów, odnies ienie sukcesu marketingowego 
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wpływającego na wzrost pozycji konkurencyjnej firmy, poprawę ogólnej jakości wyro
bów, uporządkowane funkcjonowania organizacji [Sprzednicki 200 I, Berdowski 2004]. 

PatTząc na jakość z punktu widzenia rodzaju stosowanych przez badane przedsię
biorstwa systemów jakości, na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż najczęściej wdraża

nym sys temem był system HACCP. Jego zastosowanie pozwala przedsiębiorstwu na 
prowadzenie działalnoś ci zapewniającej bezpieczeństwo produkowanych przez nie 
wyrobów dla zdrowia i życia konsumentów. HACCP jest systemem, dzięki któremu 
przeds i ęb iors twa mogą prowadz ić wolny i nieskrępowany handel nie tylko na rynku 
krajowym , ale i na rynku unijnym. Powszechność jego stosowania w znacznej mierze 
wynika z charakteru narzuconych przez Unię Europejską standardów w zakresie bezpie
cze11stwa żywności. Z biegiem czasu stał się on systemem obligatoryjnym, do jego stosowa
nia zostały zobowiązane wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się zarówno produkcją, jak 
i obrotem produktami żywnościowymi. Początkowo z tego obowiązku zostały zwolnione 
zakłady małe, lecz i one z czasem zostały zobligowane do stosowania tego systemu. 

Jak wynika z przeprowadzonych badai1, system HACCP stanowił punkt wyjścia do 
wdrażan ia kolejnych, bardziej rozwiniętych form (systemów) zarządzania jakością. 

Lączni e wdrożyło go oko Io 73% badanych przedsiębiorstw, w tym 100% zakładów 
malych. W okolo 36% z nich wdrożono również systemy zgodne z normami serii ISO 
9000, częs to będącymi kontynuacją poprzedniego systemu (rys. 2). 

100 

73 
100 

73 
80 

67 

60 
53 58 

40 
36 

13 18 
20 

o 
ogókrn małe srednic duże 

O cert yfikat y eksportowe El ISO 9000 O !-IACCP Eil znak jakośc i Q • inne 

Rys. 2. Podstaw owe: rodzaje stosowa nych systemów i znaków jakośc i według wielkości przed s i ę -

biorstw (w %) 
ri g. 2. Mai n typcs of quality systcms and sings concerning size of enterpri ses (in%) 
i .rildl o: Badania w ł as ne . 
'ourcc: /\uthor'> rcscarch. 

N a l eży stwi erd z i ć , i ż plynne przechodzeni e od mniej do bardziej rozwiniętych form 
zar ącłw nia jakośc i ą jest za l eżne z jednej strony od wielkości przeds iębiorstwa, z drugiej 
za ś od zaa ng:i żowa nia w wymianę mi ęd zynarodową. Wśród przeds iębiorstw średnich 

i clu L.ych. oprócz ws pomnianego wcześ ni ej systemu bezpiecze11stwa zdrowotnego, 
z11 aczn ic czi;: ś c i cj wdrnżano normy se rii ISO 9000. Zastosowa ło je około 58% zakładów 
śrc clni c li i o k o ło 60% zakładów dużyc h. Niewielka grupa przeds i ębiorstw (10%) posia
cł:i !J rów ni eż ccrt yfibt y umoż li w i ające eksport wyrobów cło pań stw Unii Europejskiej. 
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Ponadto, zakłady te otrzymały również liczne nagrody i wyróżnienia w dziedzinie jako
ści. Znikoma liczba zakładów (dwa przedsiębiorstwa duże) miała wdrożone systemy 
zarządzania środowiskowego oparte na ISO serii 14000. Świadczy to o wciąż s ł abym 
zainteresowaniu zakładów spożywczych dbałością o środowisko naturalne. Można 

przypuszczać, że zainteresowanie to w przyszłości wzrośnie , gdy przeds i ębiorstwa te 
zaczną realizować w pełni świadomie koncepcje trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

PRZYCZYNY DOSKONALENIA JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH 
SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO 

Motywy ubiegania się o przyznanie stosownego certyfikatu wśród przeds i ębiorstw 

bywają różne. Do najczęstszych należy chęć wykorzystania posiadanego certyfik atu 
w działaniach marketingowych jako silnego bodźca promocyjnego. Przeds i ębiorstwa 

prowadzące działalność zgodnie z przyjętymi zasadami j akościowymi postrzegane są 
jako lepsze oraz łatwiej uzyskują akceptację wśród nabywców swych produktów. Produk
ty, które nie mają stosownego certyfikatu coraz częściej zaczynają być pomijane w clecy
zjacl1 nabywczych. Korzyści, jakie mogą os iągnąć polskie przeds i ębiorstwa stosuj ąc s i ę 

do zasad systemów zarządzania jakością mogą być takie same, jakie os i ągnę ł y firm y 
z państw należących już wcześniej do UE. Krajowe przedsi ębiorstwa, wdrażaj ąc owe 
systemy, stają przed szansą skutecznego konkurowania na tych rynkach ni e tylko ni s ką 
ceną, ale również wysoką i w peh1i udokumentowanąjakości ą swych produktów. 

Do podstawowych przyczyn wdrażania systemów jakościowych w badanych zakła 

dach można zaliczyć m.in. rosnące wymogi rynku w zakres ie wymaga1i jakośc i owych 

(57%). Inną bardzo istotną przyczyną z punktu widzenia ki eruj ących zakładami by ł a 

nowa rzeczywistość związana z integracj ą Polski z UE oraz ni epewność co cł o dal szych 
losów krajowych przedsiębiorstw na tym rynku (55%). W związku z tym wiele z bada
nych przedsiębiorstw (47%) zwróciło uwagę na stopniowy spadek konkure n cyjn ości 

produkowanych przez nie wyrobów, które zaczęły stopniowo przegrywać rywa li zacj ę, 

szczególnie na rynku międzynarodowym (tab. 2). 

Tabela 2. Przyczyny wdrażania systemów j a kośc i w badanych przeds i ę b i o rs twach (w %) 
Table 2. Reasons of quality systems implemcntation in the cntc1vri scs ( in %) 

Przyczyny wdrażania systemów Według rodzaju przedsii; biorstwa Według hrani.y 
jakośc i Ogółem Entcrpri sc's sizc Branch 
Reasons of quality systcms Generał małe ś redni c duże mleczarska mi9sna 
implemcntation small med ium large da iry rn cat 

Decyzja kiero wnictwa 27,5 40,0 36,4 20,8 25,0 3 1,3 

Obawa przed integracj ą z UE 55,0 60,0 45,5 58,3 50,0 62,5 

Efekt naś l adowni ctwa 47,5 60,0 45,5 45,8 45,8 50,0 

Wzrost wymogów ry nku 57,5 80,0 36,4 62,5 62,5 50,0 

Spadek konkure ncyjnośc i 47,5 80,0 45 ,5 4 1,7 33,3 68,8 

Sygnał y o zlej j ak ośc i 12,5 20,0 0,0 16,7 0,0 3 1,3 

Spadek opł acalnoś c i produ kcji 22,5 20,0 36,4 16,7 16,7 3 1,3 

Ż ródło: Badania wł as ne . 
Source: Author' s research. 
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Jednak spora część zakładów (47,4%) wdrożyła systemy zarządzania jakością jako 
element naśladownictwa liderów rynkowych. W wielu z nich (27,5%) decyzja o wprowa
dzeniu systemu jakości była podejmowana na skutek nie do końca przemyślanej decyzji 
kierującyc h przeds iębiorstwem, będącej często efektem naśladownictwa aktualnych 
trendów w przemyśle spożywczym . 

PODSTAWOWE KORZYŚCI I ZASTRZEŻENIA ZWIĄZANE 
Z WDRAŻANIEM SYSTEMÓW JAKOŚCI 

Każde przeds iębiorstwo podejmując jakiekolwiek działania wymagające zaangażo
wania znacznej ilości kapitału liczy na wymierne korzyści ekonomiczne. Wdrażanie 
zasad systemów jakościowych jest procesem żmudnym, długotrwałym i kosztownym. 
Na wyraźne jego efekty, szczególnie natury ekonomicznej, trzeba niekiedy czekać kil
ka, a nawet kilkanaśc i e lat. Szybko zmieniające się realia rynkowe zawsze wiążą się 
z ryzyk iem niepowodzenia inwestycji w podnoszenie jakości. Samo uzyskanie jakiegokol
wiek certyfikatu jakości, ni gdy nie daje pewności iż przedsiębiorstwo osiągnie sukces 
ry nkowy. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że po wprowadzeniu systemów jakości w zde
cydowanej większośc i badanych przedsiębiorstw zauważono poprawę ich sytuacji ryn
kowej. Ujawniło s ię to w postaci zmiany wizerunku, zwłaszcza na rynkach zagranicz
nyc h (42 ,6%), co wpłyn ęło na wzrost ogólnego wolumenu eksportu, jaki zanotowano 
w przypadku dużych i średnich przeds iębiorstw po wdrożeniu systemu zarządzania jako
' cią. Nie mn iej ważn a była także poprawa sytuacji konkurencyjnej na rynku krajowym 
(40 ,4%). W przypadku znacznie mniej szej liczby przedsiębiorstw po wprowadzeniu 
systemów ich sytuacja ekonomiczno-gospodarcza nie uległa jednak wyraźnej poprawie 
( 14,5%). W niewielkiej liczbi e małych zakładów (2, I%) wdrożenie tych systemów 
wptynę lo raczej na pogorszenie ich ogólnej sytuacji ekonomicznej (rys. 3). 

i I 
wzrost udz iału na ~~~~~~~~~~~~~~;~;;~~:J rynku kmjowym L ''" ··· '"'"•""''::- „ - ~· ' · · · ' 40.4 

I I 
wzrost udz iału na rynku l~·~--'"~, ~~~~~~~~~,·~·"."'~~-- ~-~- ·~-·- -·~· -·- ~-~-•.. :;;:--- ~:Ji 4? 

mi~dzynarodowym r · -.O 

I I 
pogorszenie sy tuacji !SJ 2. ł 

i 
beL wi9kszego wplywu I " 114.9 

o 10 ł 5 20 25 30 35 40 45 

Rys. 3. \.Vp lyw ce rt y lik owanych systemów j akości na stopieri konkurencyjnośc i przeds i ęb i ors twa 

(w%) 
Fi g. 3. ł mpac t of cert i fi cd qua lity systcms on a compctiti vcness level of an enterpri se (in %) 

i. rod ło : Badania w ł as ne . 
·nurce: !\uthor's resca rch. 
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Do innych korzyści wprowadzenia systemów jakośc iowych możn a za l iczyć również 

podniesienie stopnia lojalności nabywców do produktów. W przypadku znacznej części 
(37%) przedsiębiorstw na skutek zmiany polityki i strategii dzia łania przez wzrost dbało
ści o produkt i konsumenta udało się utrzymać dotychczasowych nabywców. Owa zmiana 
polityki wpłynęła także na pozyskanie nowych nabywców (39, I%). Istotniejszych 
zmian w lojalności nabywców nie zanotowało prawie 24% badanych przedsiębiorstw . 

Jednym z namacalnych dowodów skuteczności wdrożonych zasad jakościowych, wyni
kających z ich specyfiki i natury, było także zmniejszenie liczby wykrywanych i zg ł a 

szanych wad ze strony nabywców. Takie informacje podało około 70% badanych 
zakładów, a w 30% nie zauważono większych zmian. 

Badane przedsiębiorstwa poproszono także o podanie innych korzyśc i płynących 

z zastosowania systemów zarządzania jakością oraz o nadanie sugerowanym w kwe
stionariuszu odpowiedziom stosownych wag w skali 5- ł , gdzie 5 oznacza ło najbard ziej 
istotną cechę , a I najmniej istotną. W wyniku analizy uzyskanych danych można 

stwierdzić , iż główną korzyścią z wdrożenia owych systemów była stabilizacja sytuacji 
ekonomicznej przedsiębiorstw (4,3). Ponadto, nastąpił spadek ogólnych kosztów funkcjo
nowania przedsiębiorstwa ( 4, I), związanych głównie z usuwaniem wad, jak również ze 
stratą części dotychczasowych rynków zbytu na skutek słabej jakośc i produktów (rys. 4). 

możl iwość awansu zawodowego I 2.8 

I 
stal a praca dl a pracowników I 2.9 

j 

stabilna pozycja na rynku krajowym 
I 

i zagranicznym I. 4.3 

obniżka ogólnych kosztów 4.1 

o 2 3 4 5 

Rys. 4. Deklarowane korzyści z wdrażania certy fikowanych systemów jakośc i (skala ocen od 5 cło I) 
Fig. 4. Benefits declared in relation to certified quali ty systcms' implemcntati on (mnrks from 5 to I) 
Żródlo: Badania wlas11c. 
Source: Author's rcsearch. 

Wdrożenie certyfikowanych systemów jakośc i zosta ł o słabi ej ocen ione z pu nktu 
widzenia oczekiwanych korzyści pracowniczych, gdyż ich wdroże ni e nie gwaran towa ł o 

stałej pracy pracownikom, jak również poprawy ich sytuacj i ekonom icznej. Mimo to 
prowadzący badane przeds i ębiorstwa często zwracali uwagę również na wzrost wydajno
śc i pracy w ich zakładach. 

Mimo wielu optymistycznych głosów o op łacalnośc i wdrożonych systemów zarządza
niajakośc i ą, w wielu (60%) małych przeds i ębiorstwach zg łaszano opinie, i ż poczynione 
inwestycje nie wywarły wyraźnego wp~ywu na wy ni ki ekon omi czne tych firm. Ich 
kierownictwa wypowiadaly s i ę raczej sceptycznie na temat op ł aca l nośc i tych in westy
cji. Na leży jednak przypomnieć , i ż inwestycje w poprawę jakośc i mają charak ter d łu go-
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fa lowy i trudno jest spodz i ewać s i ę natychmiastowych rezultatów, a także szybkiego 
zwrotu zainwestowanych ś rodków. Nie brakowało również innych zastrzeżeń kierowa
nych w stronę wdrożonych systemów jakościowych. Najwięcej negatywnych stwierdzeń 
padło na temat zbyt wysokich kosztów poniesionych na stosowne procesy dostosowaw
cze. Zwrócono również uwagę na potrzebę ciągłego procesu kontroli skuteczności 

fun kcjonowania systemu oraz konieczność przedłużania ważności uzyskanych certyfi
katów. Wiele głosów wskazywało na zbyt wysoki stopień zbiurokratyzowania procedur 
wdrażania systemów jakości. Najwięcej zastrzeżeń w tym względzie wyrażały małe 
i średnie przeds iębiorstwa , przyzwyczajone dotychczas do uproszczonych procedur 
funkcjonowa nia, jak również do pewniej niezależności rynkowej (tab. 3). 

Tabela 3. Zastrzeżenia do zastosowanych certyfikowanych systemów jakości w zal eżności od 
w ie lkośc i przeds ię biorstwa (w skali od 5 do I) 

Table 3. Doubts concern ing implemented cert ifi ed quality systems in relation to an enterprise ' s 
sizc (marks from 5 to I) 

Dek larowane zas trzeżeni e 

Dcc lared doubts 

Koni ecznosć prze dłużani a certy fikatu 

N icustanna ko ntrola sprawnośc i systemu 

Konieczność szko ł c1i 

Biurokratyzacja 

Wysoki koszt dostosowania prz.eds i ębiors twa 

Ż ródlo : Badania w ł as ne. 
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Prze prowadzone badania, mające na celu określenie wpływu jakości na podnoszenie 
stopni a konkure ncyj n ośc i przeds i ębiorstw sektora rolno-spożywczego , pozwalaj ą na 
wyc i ągnięc i e następujących wni osków ogólnych: 

I. .J akość w n ajhl i ższej przysz łośc i za sprawą wdrażania certyfikowanych syste-
mów może być j ednym z najistotniejszych i najskuteczniejszych sposobów na poprawę 
~ytu acj i rynkowej wielu przeds i ębio rstw. 

2. G łównymi korzyściami z wdrażania systemów jakośc iowych są w znacznej 
micrze korzyśc i natuty organi zacyjno-ekonomicznej. Za liczyć do nich można m.in . 
wzros t ogó lnego wo lumenu s przedaży zarówno na rynku krajowym, j ak i zagranicznym 
oraz p oprawę ogó lnego wize run ku i l oj a ln o śc i nabywców z dokonywanych zakupów. 
Ponadto n a l eży zwróc i ć uwagę na poprawę sprawności zarządzani a organi zacją oraz 
wao_t odpow i edz i a ln ośc i za łog i za powsta ł e wady produkcyj ne. 

J. Wdrażan i a systemów jakośc i w badanych przeds i ębiorstwach w większości 
przypadków j est wynikiem stopniowego dostosowywania s i ę do nowych realiów ryn
kowyc h. Większość przeds i ębiorstw dostrzega rosn ące trudnośc i z prze ł amywaniem 

barier konkurencyjnyc h. a wdrażan e systemy jakościowe, zdaniem wielu kierującyc h 
1ah.ladam i. maj ą być swoistym antidotum na owe prob lemy. W wie lu. szczegó lnie ma-
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łych przedsiębiorstwach wdrożenie omawianych systemów j akośc i nastąpiło na zasadzie 
przymusu związanego z narzuceniem uregulowai1 wspólnego ry nku. 

4. Doskonalenie jakości wiąże się z ogromnymi kosztami , j akie n a leży poni eść, 

szczególnie w początkowym okresie ich wdrażania. Na wymierne skutki natury ekono
micznej trzeba czekać kilka, a niekiedy kilkanaście łat. Dlatego też najbardziej scep
tycznie o korzyściach związanych z zastosowaniem ich w praktyce wypowiadają s i ę 

przedsiębiorstwa małe. Kierujący tymi przedsiębiorstwami patrzą na j a kość krótko
wzrocznie, przez pryzmat zainwestowanych w nią środków. 

5. Mimo wielu przedstawionych zalet wdrażanych systemów jakości , przedsię-

biorstwa branży rolno-spożywczej maja liczne zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem 
systemów, są tom.in. wysokie zbiurokratyzowanie, wysokie koszty , ciągły proces kon
trolny funkcjonowania systemu. 
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QUALITY IN INCREASlNG COMPETITIVENESS LEVEL OF ENTERPRIS ES 
IN AGRO-FOOD SECTOR 

Abstract. On the present stage of Poli sh economy development, the major problem is 
improvement of eompetitiveness. Afier Poland 's accession to th e Europea n Uni on man y 
entrepreneurs had to decide on ways of thei r furt her eeonomic act ivities. /\ lthough the 
integrat ion brought great opportunities, there were also num crous problcms and fl:ars 
connected with the fact. According to th at, an issue or compctiti vcncs" cspcciall y within 
agribusiness enterpri ses, is an extrcmely important aspcct of' Poli sh economy dcvcl op111 cn1. 
However, there are many cconomic as well as non-cconomi c fa ctors dcciding on the 
ability of competitivcncss enhancemcnt of parti cul ar branchcs of' cconomy. Both th cory 
and practise prove th at nowadays widcly understood quality supportcd by implcmcnt ati on 
of certiticd quality management systcms' ru les can be sucha fac tor 

Key worcls: quality: compet iti vencss, market , qua li ty systcms, quali ty management 
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TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI NON PROFIT 
NA PRZYKŁADZIE FEDERACJI ZIELONYCH GAJA 

Joanna Hernik 
Akademia Rolnicza w Szczecinie 

Streszczenie. Lata dziewięćdziesiąte to okres, kiedy w Polsce. odch odząc od gospodarki 
centralnie planowanej , zaprzestano wspieran ia wielu dziedzin życ i a spo ł ecznego. T.,: lu kc;: 
wypełniają organizacje non profit. które zajmuj ą s i ę zarówno wspieraniem edukacj i. jak 
i zdrowia, sportu, turystyki, kultury i sztuki, ochrony środowi ska itd. Można zauważyć . że 

z czasem powstało tych organizacji tak wiele, i ż - aby skutecznie dz i a ł ać - powinny zaczr1ć 

funkcjonować według zasad rynkowych. do których zalicza s i ę m.in . za rządzanie mar-kc
tingowe. Marketing stosowany w organ izacjach niekomercyjnych niczym ni c różni si.; od 
praktykowanego w podmiotach dz i a ł aj ącyc h dla zysku . S t ąd też na l eży za ł ożyć. że org:i
nizacje non profit powinny odpowiednio komunikować s i ę z otocz1.:ni c111 , a laki.e powinny 
starać się wytworzyć pozytywny wizerunek. bazujący na wyróżnikach t ożsamośc i . W arl y
kule przedstawiono więc problemy okreś l a nia wy różnik ów oraz lworzenia wizerunku 
organizacji non profit na przykładzie Federacji Zielonych GAJA. d z i a ł ającej w sferze 
ochrony środowi ska. 

Słowa kluczowe: komunikacja, marketing, organi zacja non profit, wizeru nek, FZ GA.I/\ 

WSTĘP 

W ramach każdej organizacji wskazać możn a cztery elementy, które wspó łgraj ąc ze 
sobą okreś l ają jej obecny kształt i przyszłość . Zalicza s i ę do nich: I) tożsamość, mi sj ę 

i określone cele, 2) zatrudnionych pracowników, 3) strukturę organi zacyj n ą, 4) technik i;: 
i technologię . Nawet w przypadku organizacji non profit wszystkie te elementy mają 
istotne znaczenie, jeś li założymy , że organizacje te muszą s i ę zac howywać j ak inne 
podmioty istniejące na rynku. 

Tożsamość podmiotu to zachowanie wynikające z j ego misji , tworzące obraz przez 
jednolite materiały graficzne, pracowników oraz komunikację (wewn ętrzn ą, a t akże t<;: 
dotyczącą otoczenia) . Na tożsamość m aj ą więc wpływ pracownicy wykonuj ący różn e 

obowiązki . Pracę Judzi można udoskonalać na każdym etapie, zwracać uwag<;: na popraw<;: 
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wy branych aspektów (np. na terminowość), postępy zależą jednak w dużej mierze od 
nastaw ien ia i zaangażowania . Współczesna siła robocza nie jest już „towarem", ale sta
nowi o wartości organizacji , dlatego ważne jest, żeby pracownicy z nią się utożsamiali 
[Gowen, Ta lion 2003]. 

Podstawą sprawnego funkcjonowania podmiotu jest jego struktura organizacyjna, 
która pokazuje s łużbowe za leżnośc i (lub ich brak) między poszczególnymi stanowiskami 
pracy. Dz i ę ki niej wiadomo, kto wydaje polecenia, a kto powinien je wykonywać. 
Struktura organizacyjna jest różni e rozumiana w organizacjach non profit; czasami ma 
tradycyjny kształt (chociażby w przypadku szkół) , a czasami ma bardzo nieformalną 
pos tać i zakres powiązai1 (za rząd i pracownicy-wolontariusze). 

Techni ka, rozumiana jako ogół środków i czynności związanych z działalnością 
ludzką, dzielona jest na nauki techniczne (np. maszynoznawstwo) oraz działania produk
cyjne, czy li technolog i ę. Ta z kolei jest rozumiana jako zasób wiadomości o tym, w jaki 
sposób można organizować proces produkcyjny. Wydaje się , iż powyższe zagadnienie 
trudno odn i eść do tożsamośc i i organizacji non profit, ale także one dysponują pewnymi 
zasobami materi alnymi , które pomagają lub ograniczają ich codzienną pracę . 

Z punktu widzenia niniej szej publikacji niektóre czynniki są bardziej , inne mniej 
istotne, jak np. technika, chociaż zaznaczyć tu należy, że wszystkie te elementy wpły
wają na postrzeganie organizacji [Vaząuez , Alvarez, Santos 2002]. Jako że za bazę 
tożsam ośc i podmiotu uznaje s i ę zachowanie ludzi, system wizualny oraz komunikację 
z otoczeniem, te trzy elementy zostaną uwzg lędnione w dalszych rozważaniach . 

REGUŁY TWORZENIA TOŻSAMOŚCI 

Tożsamość pierwotnie analizowana była z psychologicznego punktu widzenia i doty
czy ł a dwóch aspektów: relacji człowi ek a wobec innych ludzi oraz wobec siebie samego. 
Odkąd pojaw ił a s i ę marketingowa koncepcja zarządzania podmiotem (w krajach rozwi
ni ętych Europy były to lata 70. XX w.), podobnie zaczęto postrzegać relacje między 
orga ni zacj ą a jej otoczeniem, a tak że mi ędzy elementami samej organizacji jako jej 
CZQśc i a mi d z i a ł aj ącymi w ra mach systemu . Organizacje non profit pozys kują środki od 
ludzi dobrej woli , bardzo istotne jes t zatem kreowanie zrozumienia, a nawet zaufania 
mi ędzy darczy11cami a obdarowanym, beneficjentem. Takiemu zrozumieniu służy jasny 
wizerunek podmio tu. Zanim jednak organizacja stworzy odpowiedni image, powinna 
św i adomi e wykreować wyróżniki tożsamośc i , b ędące podstawąjej postrzegania. Wynika 
to z pro tej relacj i: najp ierw odbywa s i ę odbieranie wyróżników. a następnie - na ich pod
~tawi e - tworzy siQ wizerunek organizacji, rozumiany jako zbiór myśli , opinii, skojarzeń , 

które na ·tQpnie automatyczni e są przywoływan e w kontakcie z organi zacją [Budzyńsk i 

199 j . Tak wiQc t o żsamość jest wynikiem starail prowadzących do uzyskania konkret
nego wizerun ku firm y, wizerunek natomiast to efekt tyc h że starań. 

a t o żsam ość podmiotu (corporate identitv) składają s i ę trzy elementy: zachowanie, 
obraz i komunikacja [Herni k, Z i ęba 200 I]. które można nazwać wyróżnikami tożsamo

śc i wt e ly. gdy podmiot św i adomi e wyb ierze konkretny element aby s ta ł s i ę on jego 
c h a rakt e rys t yczn ą cech ą (rys . I). 
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Rys. I . Elementy tworzące tożsamość organi zacji 
Fig. I . Elements forming corporate identity 

Ż ródlo : [Hernik, Zięba 2001]. 
Source: [Hernik, Zięba 200 I] . 
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Każdy działający podmiot buduje swój wizerunek m.in . poprzez zatrudni onych 
ludzi, stąd system zachowali można określić jako form alne i nieform al ne reakcj e tych 
ludzi na to, co się wokół nich dzieje . Wydaje się, że pracownicy zgodzą s i ę na wie le, 
jeżeli organizacja będzie prowadziła tzw. podejście budowy kapitalu ludzk iego (111 /111 a 11 

capital approach). W ramach tego modelu tworzy s i ę wizerunek organi zacji opa rty na 
lojalności , zaangażowaniu i współpracy, ponieważ zakłada on , i ż człow i ek j est z natury 
zdolny i chętny do rozwoju. Jeżeli przełożony, menadżer nie wierzy, że pracowni k 
może sam pracować, i to dobrze, to albo zatrudnił niew ł aśc iwego kandydata, albo - co 
często się zdarza - nie całkiem zrozumiał , na czym polega j ego rola . 

Między organizacjami komercyjnymi a ni e dz i a ł ającymi dla zys ku istni eje ta zasad
nicza różnica, że do pierwszych przychodzą klienci , a do dru gich - ni e. Pracownicy 
organizacji non profit na ogół nie postrzegają osób, petentów jako kl ientów przy n oszą

cych dochód. Wydaje się , iż z tego też powodu ni eco inaczej s i ę zachowują - są mniej 
skłonni do współpracy, wyjaśniania , negocjacj i. 

Kolejnym istotnym wyróżnikiem tożsamośc i może być system wizualny , czyli 
wszystko to, co jest odbierane przez otoczeni e za pomocą wzroku . Kiedy analizuj e s i ę 

system wizua lny producenta jakiegoś wyrobu, to obok typowych wyróżników, tak ich 
jak siedziba biura (estetyka), samochody s łu żbowe, miejsca sprzedaży , druki akcyden
sowe, raporty, strony www, li sty i kartki oko li czn ośc i owe itd. , oceni a s i ę t akże sa m 
produkt. W przypadku organizacji non profi t, z braku tego ostatni ego e lementu , oce ni a 
s i ę jakość kontaktu z pracownikiem, dlatego to ludzie z danej orga ni zacji są j ej wizy
tówką. Powinni wi ęc wyglądać i zac howywać s i ę profesjonalnie. 

Informacje przesyłane z organi zacji na zewnątrz sta n ow i ą i s totę komunikowania , 
czyli takiego rodzaju aktywnośc i , j ak pi sze Hens low, którego żad n a organi zacj a n ie j est 
w stani e uniknąć [Henslow 2005]. Uczestn icy rynku muszą przyj ąć do w i adomośc i , że 

środki masowego przekazu i ich odb iorcy są obecnie bardziej doci ek li wi niż w prze
szłośc i . Podkreś li ć tu nal eży równi eż wyraźny wzrost li czby orga ni zacji non profil , 
z których każd a dz i a ł a w konkretn ej s fe rze, na konk retnym obszarze, do którego 
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- świadomie bądź nie - przekazuje informacje. Dlatego też problemy kształtowania 
tożsamości i wizerunku, jako obrazu generowanego w zależności od stanu wiedzy 
o danym podmiocie, są nie do przecenienia. Tworzeniem wyróżników tożsamości i same
go wizerunku zajmuje s ię public relations (PR). Jest to złożone narzędzie marketingu 
wchodzące w skład promocji. Jego elementy składowe przedstawiono na rysunku 2. 
Niektóre z nich, takie jak gadżety czy upominki reklamowe albo firmowe muzea, mają 
typowo komercyjny charakter; inne są uniwersalne, a więc mogą zaistnieć w każdym 
podmioc ie. 

Z punktu widzenia organizacji non-profit z pewnością można stosować : 1) publicity 
oraz special events, rozumiane jako inicjowanie ciekawych wydarzeń, o których chętnie 
n api szą media; 2) kontakty z mass mediami, w zależności od obszaru działalności orga
ni zacji - z lokalnymi lub ogólnokrajowymi; 3) organizowanie dni otwartych; 4) własne 
ś rodki przekazu, takie jak strona www, wewnętrzne i ogólnodostępne pismo, newsletter, 
raporty, druki akcydensowe, kartki i listy okolicznościowe, nawet filmy o organizacji; 
5) kształtowanie estetyki ; 6) organizowanie osobistego poparcia, które polega na zaan
ga żowaniu popularnej osoby w proces popierania określonej idei [Zajączkowski 2005); 
7) crisis management - plan działania na wypadek trudnej sytuacji, zagrażającej działa
niu podmiotu . 

Rys. 2. arz.,:dzia publi c re lations 
Fig. 2. Public relations too ls 

Ź ród ł o : O pracowanie w łas ne . 
out ·e: Own study. 

Wydaje s i ę. i ż na wiele z wymienionych wyżej dzialati trzeba specjalnych nakładów 
- nic jest to do koti c:i prawdą. poni eważ tylko własn e środki przekazu (np. wydawanie 
rou nych raportów) i k zt a łtowa ni e estetyki (np. wyj ątk owa aran żacja wnętrza) wiążą 

s i~ L kon iecznośc ią wydatkowa nia pi eni ęd zy . Pozosta ł e n a rzędz i a PR za l eżą od inwen
cji pracowników. 
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DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI NON PROFIT 

Organizacje działające w sferze non profit mogą powstawać z zamierzeń władz lokal
nych albo z woli indywidualnych osób (inicjatywa oddolna). W pierwszym przypadk u 
mogą to być biblioteki, szkoły; w drugim - fundacje , stowarzyszenia, kościoly, partie 
polityczne czy związki zawodowe. Większość podmiotów non profi t s t a nowią organi
zacje pozarządowe (NGO - nongovemmental organization) , pows taj ące w wyniku 
prywatnych inicjatyw. Zgodnie z informacją portalu NGO (www. ngo.p l), w Pol sce 
zarejestrowanych jest około 61 OOO organizacji pozarządowych , z czego działa okolo 
56 OOO. Tworzą one tzw. lll sektor, który w Europie zatrudni a oko lo 9 mln osób, 
w Polsce natomiast około 120 tys . (1 ,2% zatrudnionych w gospodarce) . 

Do charakterystycznych cech dz iał alności organizacji non profit zali cza s i ę to, że 
zamiast dostawców wspótpracują oni ze sponsorami , a zamiast klientów pojawiają s i ę 

beneficjenci . Ponadto, organizacje nie nastawione na os iągani e dochodu d zi ałają 

w wielu różnych obszarach, przy czym są one pod dużą presją spo leczn ą, gdyż wplyw na 
funkcjonowanie organizacji mają zarówno zarządy, jak i specj a li śc i z danej dziedzin y 
współpracujący w ramach projektów, władze lokalne, spoleczeń stwo. Pomimo z za lo
żenia niekomercyjnej działalnośc i , można stwierdzić , że organi zacje non profit sprze
dają pewnego rodzaju idee. Uznanie przez potencjalnego odbiorcę danej idei może 

oznaczać konieczność pośw i ęcenia swojego czasu i sil , oddania częśc i dochodów, po
rzucenia dotychczasowych sposobów zachowania (np. w sferze ekolog ii) czy zami:m y 
poglądów . Od strony odbiorcy j est to skomplikowany proces, dlatego też, aby u zys kać 

odpowiedni poziom akceptacji , organizacje non profit powinny kszt a ltować wyraźny , 

wiarygodny wizerunek. Służy temu tożsamość, która jest z powodzeniem kreowana 
przez podmioty komercyjne . 

Organizacje sfery non profit w pewnym sensie zastępuj ą pai1stwo w jego do niedawna 
prowadzonych działaniach (np. w sferze ochrony zdrowia). G łówne obszary ich działalnośc i 

przedstawiono na rysunku 3. 

11 ,2% 

6,5% 

8,2% 

10,3% 11,6% 

• sport, turystyka, rekreacja 

D ku ltura , sztuka 

D edukacj a i wychowani c 

D us lug i socja lne, pomoc spo lcczna 

D ochrona zdrowia 

O rozwój loka lny 

O ochrona ś rodow i s k a 

D pozosta lc 

Rys. 3. G łówna dz i a ł a lność organi zacji non profit w Po lsce w 2004 r. 
Fig. 3. Key activity of non-profit orga ni zati ons in Po land in 2004 

Ż ródlo: http://www.portal .ngo. pl/fi lcs/badania.ngo.pl 
Sourcc: http://www. portal.ngo. pl/filcs/badani a.ngo.p l 
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Jak pokazują badania organizacji Klon/Jawor, w podmiotach non profit często pra
cują osoby z wyższym wykształceniem - aż 34% organizacji ma zarządy w całości 
złożone z osób po studiach, a 31 % deklaruje, ze wszyscy pracownicy mają takie 
wyk ształceni e . Może to dobrze wróżyć ich przyszłości , bo są to ludzie nie tylko zaanga
żowa ni , ale i merytorycznie przygotowani do danej działalności (www.klon.org.pl). 

Aktywność organizacji non profit głównie uwarunkowana jest zdobywaniem środ
ków na działalność. Przychody tych organizacji pochodzą ze składek członkowskich 
(59,9% organizacji tak twierdzi), wsparcia samorządów (45 ,2%), darowizn od osób 
fi zycznych (40,9%) oraz firm (38,8%), a także dotacji rządowych ( 19,3%). Cechą charakte
rystyczną organizacji non profit jest to, iż nawet kiedy uzyskają nadwyżkę finansową, 
nie mogą j ej podzielić między członków organizacji czy wypłacić zarządowi. Musząją 
przekazać na cele wymienione w statucie, a często na cele wskazane w częściowo 
finansowanym z zewnętrznego źródła projekcie. 

ANALIZA WYRÓŻNIKÓW TOŻSAMOŚCI FEDERACJI ZIELONYCH GAJA 

Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA (FZ GAJA) powstało w 1993 roku. Jest 
to niezależna, apolityczna organizacja społeczna, działająca na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego oraz rozwoju obywatelskiego społeczeństwa. Swoimi działaniami organiza
cja wypelnia zadania publiczne określone w Konwencji o Różnorodności Biologicznej 
uchwalonej na Szczycie Ziemi w Rio oraz Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory 
i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska). 

Federacja Zielonych GAJA współpracuje z samorządem terytorialnym i administracją 
publi czn ą j ako przedstawicielka ekologicznych organizacji społecznych , np. w Komisji 
ds. Ocen Oddziaływania na Środowi sko przy Wojewodzie Zachodniopomorskim, czy 
Polsko-Niemieckiej Radzie Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Środowiska. 

Dz i a łalność FZ GAJA opiera si ę na misji, którą zdefiniowano następująco: „Codzien
nie na Ziemi bezpowrotnie giną gatunki . To wielkie wyzwanie współczesności. Chcemy 
mu sprost ać . Koncentrujemy wysiłki , aby zapobiegać i przywracać to, co wydaje się 
być utracone: rzadkie gatunki , tradycyjne krajobrazy, szacunek dla Ziemi i człowieka". 

Dz i a ł a lnośc i ą organi zacji ki eruje pi ęcioosobowy zarząd , składający się głównie 

z przyrodników i socjologów. W ciągu swego istnienia FZ GAJA przeprowadziła ponad 
150 różnego rodzaju kampanii , akcji , projektów, związanych najczęściej z ochroną 
g in ącyc h gatunków, ale tak że z walką o naturalne lasy i zieleń miejską, o sprawiedliwy 
handel, d o ty czących promowania wyrobów z makulatury, czy segregacji odpadów. 
Orga ni zacja, aby być widoczną i rozpoznawaln ą, posługuje się oryginalnym logo, które 
przedstaw iono na rysunku 4 . 

.J ak j u ż wspomniano wcześni ej , o tożsamości podmiotu mówi wiele czynników, 
111 .in . ofe rta. Czy możn a mówić o ofercie w przypadku organizacji non profit? Jeżeli 
za ł ożymy, że taka organizacja daje ludziom możliwość samoreali zacji , satysfakcji , 
poczucia spe łni eni a obow iązku i przynal eżenia do pewnej spoleczności - to tak. 
W przypadku FZ GAJA udz i a ł w aktywnośc i organizacj i może być następujący: 

I) wsparcie fi nansowe w postac i sk ł adki cz łon kowski ej , darowizny, przekazanego I% 
podatku: 
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2) osobisty udział w niektórych akcjach , takich jak GIGAZBIÓRKA - kampania na 
rzecz segregowania odpadów przez mieszkallców Szczecina. 
Jak widać z powyższej enumeracji, możliwości zaa ngażowania s i ę przec i ę tn ego 

obywatela są raczej niewielkie. Wynika to z faktu, i ż większość projektów prowadzi s ir; 
we współpracy z urzędnikami czy specjalistami w danych dziedzinac h (jak ornitolodzy, 
architekci krajobrazu), co w pewien sposób ogranicza możliwośc i kontaktu ze spo le
czellstwem. 

Rys. 4 . Logo Federacji Zielonych GAJA 
Fig. 4. Green Federation GAJA logo 

Źródło: Materiały FZ GAJA. 
Sourcc: FZ GAJA data. 

W celu dalszej analizy zakresu wykorzystania narzędzi public relations i wyróżników 
tożsamości dokonano ich pogrupowania, zgodnie z wcześniej przedstawioną kl asy fik a
cją (tab. I). 

Tabela I. Analiza elementów wykorzystanych do kreowania tożsamośc i 

Table I. Analysis of elements made the most of identity 

Wyszczególnienie Narzędzie PR 
Specification PR tooł 

Zachowanie 
pracowników 

Obraz organizac ji 

Sposób wykonywania codziennych obow i ązków, odb ieranie 
telefonów 

Publicity oraz specjalne wydarzenia 

Wygląd pracowników, estetyka biura. ekspozycja nazwy i logo 

Kontakty z mass mediami 

Dni otwarte 

Zakres wyko1-1.ystania 
Range or USC 

Trudno oce ni ć 

Niewid ki c 

Mocno zaniedbane 

Bardzo dob1y 

Brak 

Komunikacja 
z otoczeniem 

Własne środki przekazu: strona www, newsletter. wł as n a gazeta, Dość dobry 
druki akcydensowe 

Osobiste poparcie 

Zarządzani e kryzysowe 

Ż ró dło: Opracowanie własne. 
Source: Own study. 

Bra k 

Brak 

Najbardziej problematyczne w zakres ie oceny jest zachowanie pracown ików, poni e
waż zatrudnione osoby prowadzą własn e projekty i częs to nie rozmawiają o nich naw t 

z innymi członkami organizacji. Trudno w i ęc mówić o pozytywnym czy negatywnym 
zachowaniu , skoro ma ono miejsce tylko w sytuacji te lefon icznego za łatw i a n i a spraw 
z urzędnikami czy innymi podmiotami. Z tych obserwacji , które można by ło przepro-

Oecono111ia 5 ( !) 2006 



46 J. Hernik 

wadz i ć, wynika, iż zachowania w biurze oparte są na kompetencji i uprzejmości . Jednakże 

wie le do życzeni a pozostawia komunikacja wewnętrzna. 

W 2005 roku FZ GAJA zorgani zowała jedno wydarzenie, które można nazwać mia
nem special event - był to wyjazd do Rezerwatu Bielinek, gdzie organizacja wraz 
z samorządem i Lasami Państwowymi prowadzi rewitalizację ciepłolubnych muraw. 
Wyjazd zaplanowany był na pól dnia, zapewniono ś rodki transportu i posiłki na miej
sc u. J ed n ak że mog li w nim wz i ąć udział tylko dziennikarze, co w rezultacie - paradok
sa lni e - przyni osło słaby efekt medial ny. 

Obraz organi zacj i, a w ięc wszystko, co można ocenić wzrokiem podczas codzien
nych kontaktów, z punktu widzenia tożsamości nie wygląda najlepiej . Pracownicy nie 
m ają żadnym oznacze r1 ( identyfikatorów) albo innych atrybutów, które wskazywałyby , 

że są zatrndnieni w organizacji . Tak więc ktoś przychodzący z zewnątrz nie wie, z kim 
rozmaw ia. Osoby pracujące w biurze często zachowują się i wyglądają tak, jakby były 
w domu, co sprawia wrażenia niedostatecznego profesjonalizmu. Kolejnym niedocią

gni ęc i em j est brak in fo rmacji, że w danym lokalu mieści się biuro organizacji - na 
drzw iach zewn ętrznych ani pobliskich śc ian ach nie ma żadnej tablicy ani nawet logo. 
Także wewnątrz ni e ma wyodrębnionego sekretariatu , gdzie udzielano by informacji. 

Bardzo dobrze natomiast wyglądają kontakty organizacji z mass mediami , głównie 
dlatego, i ż konferencje prasowe i nagłaśnianie prowadzonych działań są wpisane do 
prowadzonych projektów, a w ięc są na to zagwarantowane odpowiednie środki (koniecz
ne na wynaj ęc i e sali , organ i zacj ę poczęstunku itp.). Takich spotkań z mediami, głównie 
w postac i konfe rencji prasowych, odbywa s i ę kilkanaśc i e w ciągu roku . Obecnych jest 
na ni ch 5- 1 O dziennikarzy, w za l eżnośc i od tematu i czasu spotkania. 

Także dość dobrze organi zacja wykorzystuje własne środki przekazu, takie jak stro
n ę www, news letter (wysyłany do ponad 200 osób) , a także gazetę wydawaną pod 
patronatem organi zacj i. Szczegó lnie ten ostatni środek j est wart podkreślenia, ponieważ 
j est to gazeta bezpłatn a (dwumies i ęcznik), finansowana z reklam hurtowni i sklepów 
zw i ąza nych ze zdrową żywnoś c i ą oraz z eko l ogią. W periodyku umieszczane są zarów
no in fo rmacje o prowadzonych w FZ GAJA projektach, j ak i kwestie paranaukowe 
zw i ązan e z handlem, zdrow iem, n aturą (rys. 5). 

R~ · '· 5. Włas ny ~rodck prz<.:ka7.ll FZ GAI/\ - czasop ismo Zielony Rynek 
l'i g. 5. Ow11 way of co111rnu11ica 1i o11 - Green Market magazin e 
/ 1ndln: Oprawwrn 1i ~ wlasnc. 
, 1n 1 rc ~ : O w11 d~bo 1~11i o n . 
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Nieco gorzej rozwiązano problem druków akcydensowych i pism wychodzących 

z organizacji. Wynika to z faktu , że w jednym biurze te same osoby pracująjako czlon
kowie FZ GAJA i innych organizacji, jak Polska Zielona S ieć czy Coalition of Clean 
Baltic. Pracownicy, w zależności od potrzeby, występują więc albo jako FZ GA.JA , albo 
inna organizacja. Z punktu widzenia wyróżników tożsamości i kreowania wizerunku nic 
jest to sytuacja dobra, ponieważ z powodu tej różnorodnośc i nie wskazuje s i ę jasno, kto 
jest inicjatorem działań i komu przypisać ich skutki. Co w i ęcej , ta wielość dziala1·1 
utrudnia wyraźną identyfikację - kiedy bowiem wiadomo, czym zaj muj e s i ę Polska 
Akcja Humanitarna albo Towarzystwo Przyjaciól Dzieci , to zakres dz i a ł a ln oś ci FZ 
GAJA jest problematyczny. Niewiele osób lączy ją z monitoringiem zanieczyszcze1i 
Bałtyku czy z nadzorowaniem wydawania publicznych pieni ędzy przez banki. Lat wiej 
jest, z powodu sugestywnej nazwy, skojarzyć działalność z ochroną przyrody czy z wa l ką 

z fermami zwierząt , które zatruwają środowisko naturalne. Problem ten charakteryzuje 
rysunek 6, gdzie przedstawiono wyniki sondażu, przeprowadzonego w Szczec inie na 
I OO przypadkowych osobach. Postawiono pytanie, czy badany s łyszał kiedykolwiek 
o FZ GAJA, i - jeśli tak - z czym ją kojarzy. 

36% 

64% 

Rys. 6. Czy kiedykolwi ek s łyszał/a Pan/i o Federacji Zielonych GAJA? 
Fig. 6. Have you ever heard about Green Federation GAJA'1 

Ź ród ło: Badanie własne. 
Source: Own study. 

Otak •nic 

Dane na rysunku 5 ukazuj ą, i ż 64 osoby odpowiedzialy, że nigdy o organizacji nic 
słyszały; w tej liczbie znalazlo s i ę 48 kobiet i 16 mężczyzn . 36 osób odpow iedzialo 
,.tak" (były to 22 kobiety i 14 mężczyzn ). Tak w i ęc niema l że 2/3 badanych nigd nic 
słyszało o organizacji , która dziala od kilkunastu lat. Wśród tych, którzy coś wiedzieli 
o FZ GAJA, większość s koj arzyła organizacj ę z och roną przyrody i by ło to skojarzenie 
poprawne, ponieważ FZ GAJA rzeczywi ście dużo dz i a ł a ti przeprowadza w zw i ązku 

z ochroną środowi ska. W swoich projektach mają ochron ę lososia, budowanie boc ianich 
gniazd, ochronę ciepłolubnych muraw w rezerwatach . .J edn ak że wydaje s i ę , i ż prawi
dłowe odpowiedzi respondentów wynikają bardziej z sugestywnej nazwy ni ż faktycznej 
wiedzy. Znamienne jest, iż FZ GAJA ma tak wiele różnorodnyc h projektów, że k ażda 
propozycja mogłaby być zakwalifikowana jako trafna. Zas t a naw i ające je t natomiast to, 
iż tylko I osoba wspomniała o kampanii na rzecz zbiórki makulatury i opakowa 1i , która 
byla szeroko promowana jesienią 2005 r. przez lokalne media. Nik t natomiast ni c zauwa
żył kampanii na rzecz zeszytów z makulatury, projektu odnowy zabytkowego park u, 
rewitalizacj i łąk z cennym i ptakami, seminarió w do tyczących zbiórki sprzc;: tu elektronicz
nego i recyklingu baterii. Brak tak iego oddźwięku , obok 64% odpowiedzi respondentów, 
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którzy o organizacji nie słyszeli, wydaje s ię wynikiem słabego promowania działalności 
organizacji w s połeczeństwie . Wiąże się to także z brakiem świadomości, iż należy 

wybrać i wzmocnić elementy kształtujące wizerunek organizacji. 
Wśród pominiętych w FZ GAJA możliwości kreowania wizerunku znajdują się dni 

otwarte - nigdy nie były zorganizowane, chociaż z pewnością znalazłyby się osoby, 
które chcialyby wiedzieć , jak wygląda praca w takiej organizacji . Jej członkowie mogliby 
przygotować krótkie wystąpienia o swoich projektach, pochwalić się osiągnięciami , 

wyj aśnić problemy. Z pewnośc iąjest to niewykorzystany sposób dotarcia do otoczenia. 
Można stw ierdzić , i ż zarząd FZ GAJA nie zauważył dotychczas, iż można zaprosić 

do wspólpracy znane osoby i w ten sposób kreować wizerunek. Taki sposób promowania, 
ok reś l an y jako testimonia! , pozwala zwrócić uwagę na so lidarność znanych osób/ 
/organizacji ze społeczeń stwem i umożliwia lepsze zapamiętanie podmiotu. 

Zastanaw i aj ące, i ż nikt w FZ GAJA nie przewidział sytuacji kryzysowych. Wpraw
dzie kryzysy, czyli niekorzystne i niespodziewane wydarzenia o szerokim oddźwięku, 
w organizacjach non profit nie zdarzają s ię tak często, jak w podmiotach komercyjnych, 
ale n a l eży być na nie przygotowanym . Omawiana federacja nie ma przyjętej w tej kwe
sti i strategii dz i a ł a nia, nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za kontakty z otocze
niem i w ogóle nie zakłada , aby ktoś taki był potrzebny. Wynika to najprawdopodobniej 
z fakt u, i ż organizacja nie posiada ogólnej strategii marketingowej, która obejmowałaby 
zagad nienia kreowania tożsamośc i i tworzenia wizerunku. 

WNIOSKI 

Skoro o odpowiedni wizerunek muszą dbać podmioty komercyjne, które przecież 
nic za l eżą tak bardzo od dobrej woli innych, to o ileż bardziej jest to konieczne w dzia
l a ln o śc i niekomercyjnej , kiedy być albo nie być organizacji zależy od jej odbioru 
w otoczeniu. 

J eś li za l ożymy, że mieszkani ec naszego kraju będzie postrzegał organizacje non profit 
jako podmioty dostarczaj ące pewnych korzyśc i (np. zadowolenia, prestiżu) , to wówczas 
nal eży też przyj ąć , że organizacje te powinny ze sobą konkurować, aby tego potencjal
nego darczyńcę przyc i ągn ąć . Ponieważ nie mogą tego zrobi ć klasyczną ofertą rynkową, 

m uszą skup i ć s i ę na skutecznym kreowaniu wizerunku, który jest obrazem wytworzo
nym na podstawie wyróżników tożsamości. 

W omówionym przyk ladzie FZ GAJA można odnal eźć wiele dobrych rozwiązań , 

Lmi erzających do stworzenia pozytywnego wizerunku, takich jak utrzymywanie s tałyc h 

kontaktów z med iami czy li czne wlasne środk i przekazu . .J ednakże dzi ałania te są zw ią

zane tylko z komuni kacj ą; wydaje s i ę , i ż zaniedbano sfe rę kreowania obrazu organiza
cj i. a więc tego. co może być żród l em wiedzy, zrozumienia, a nawet sympatii wśród 

odb iorców. Niejednoznaczny, a nawet niezgodny z prawdą wizerunek organizacj i wiąże 
s i ę z brakiem pewn ych elementów (wyróżni ków), które pozwa lalyby j ą identyfikować. 
W analizowanym przypadku brak i te dotyczą glównie sfe1y wizual nej , ale także aranżacj i 

kontaktów ze spo lecze11stwem. Z wyżej wskazanych przyczyn organi zacja ma wizem-
11 ck ni c tak wyrazisty . jakby mogla; należy tu wspomnieć , że 64% badanych osób w ogóle 
o organizacji ni c slysza lo, a w i ęc wi ększa · ć nic o wizerunku nie może powiedzieć. 
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Rozwiązaniem tej kwestii mógłby być zwięzły plan dotyczący tworzeni a obrazu opartego 
na wyraźnych akcentach tożsamości. Możn a założyć, że bez takiego planu organi zacja 
nie będzie się dobrze rozwijać . Można nawet za1yzykować twierd zenie, że wizerunek 
może się rozmyć wśród tylu innych, pojawiających się rokroczni e podmiotów non 
profit, jeśli zarząd nie określi wyraźnych wyróżników tożsamośc i i nie przyjmie marke
tingu za konieczną koncepcję zarządzania. 
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NON-PROFIT ORGANIZATION IDENTITY ON THE CASE STUDY OF GREEN 
FEDERA TION GAJA 

Abstract. The ninctics of XX c. arc a peri od whcn polish govcrnmcnts dcparling from 
ccntrally planncd cconomy; put an end to suppo11ing many sphcres of soeiely li ve. T hi s 
gap is filling now by non-profit organ izati ons cngagcd in cduca ti on devclopm cnt as we ll 
as hcalth , sport, tourism, culturc and art, environment pro tcction and so on. lt c11 n be 

mcntioncd that there arc somany organ iza ti ons work ing not fo r pro fit s thai - in order Io 
be succcssfu l - thcy must start act ing abidc by the market rul cs, to whi eh marketing 
management is numhcred among. Marketing applying in th e non-profi t orga ni zalions is 
the same likc in the commercial oncs. It mea ns that the non-profit o rga ni zat ions havc to 

communicate with environment in proper way, havc to try crca ting good image, rc lying 
on di stinguishing marks of idcntity. Paper shows chosen prob lcm s connccted with mark s 
dctem1ining as well as identity creating, exemplificd by the study of non-profit orga ni za tion 
working on proteetion of environment area. 

Key words: commun ication , marketing, non-profit organi za tion, im age 
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PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I KONCENTRACJA 
SEKTORA BANKOWEGO JAKO ZAGROŻENIE 
LUB SZANSA ROZWOJU DLA POLSKIEJ BANKOWOŚCI 

Magdalena Mądra 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Streszczenie. Polski sektor bankowy jest w stosunku do innych krajów Europy niewystar
czająco skoncentrowany i dość chaotyczny. Nieprecyzyjne regulacje prawne powodują i .e 
cały rynek poddawany jest silnej presji ze strony in stytucji finan sowych pochocll:ących 

spoza kraju. Dzisiaj polska bankowość w większości znajduje si9 w 1'<,: kach kapit a łu 

zagranicznego. Przykładem może być podpisane porozumienie pomiędzy pol skim 1'7.f\Ck m 
a UniCredito ltaliano, bardziej korzystne dla włoskiej instytucj i. Z drugiej _jednak strony. 
banki działające w Polsce ze wzg lędu na stosunkowo niewie lką sil 9 konkurcncyjn;1 s.1 
ł atwym i podatnym na ataki sektorem finansowym. Post ępuj ąca koncentracja jes t bard ziej 
szansą dla polskiej bankowośc i. ni ż zagrożeniem dl a gospodarki i indy" ·idualnych klirn
tów. Mechanizmy wolnego rynku znac znie lepiej dz i a łaj ą w przypadku konkurowania 
przed s i ębiorstw o podobnej wartości i skali działaln ości. W opracowaniu dokonano a n;iłi 1.y 

struktu1y polskiego sektora bankowego przed fuzją i po dokonaniu f'11 2:ji .jed nych z naj
w i ększych na polskim rynku banków. Przeprowadzono także anali z.i;: sytuacji w ł a sno

ściowej podmiotów bankowych operujących w Pol sce. 

Słowa kluczowe: koncentracja sektora bankowego. fuz:je banków. struktura wła sn ośc iowa 

banków 

WSTĘP 

Rozwój sektora bankowego w Polsce w ciągu ostatnich lat przebiega! pod sztanda
rem prywatyzacji i łączącymi s i ę z tym nierozerwalnie przeksztalceni ami w ła sn o śc i o

wymi. W prywatyzacji polskich banków uczestni czy ły głów ni e banki europe,i skic . 
Przygotowania przedakcesyjne sektora bankowego w Pol sce wywo ł a l y kon i cczn ość 

zmiany części przepisów odnoszących s i ę do regulac,ii kon sum enck ich, ochrony dan ych 
osobowych i tajemnicy bankowej. Polska mus iała zbudować i rozw in ąć wcwni;:lrzny 
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system rozliczeń w euro zarówno w re lacjach pomiędzy bankami europejskimi, jak 
i bankami polskimi. Dostosowania te sąjednym z bezpośrednich skutków członkowstwa 
w Unii Europejskiej. Są również warunkiem koniecznym przystąpienia Polski do strefy 
UGW (strefa euro - powołana na podstawie Traktatu z Maastricht w 2002 r.). Z dniem 
I stycznia 2004 roku wydłużono okresy opóźnień w spłacie kredytów, co bezpośrednio 
przełożyło s i ę na wysokość tworzonych rezerw. Wprowadzone bardziej liberalne zasady, 
naw i ązuj ące do wzorców zaczerpniętych z krajów europejskich, miały bronić polskie 
banki przez konkurentami z Zachodu. 

W polskim sektorze bankowym zarówno pod względem funduszy własnych, jak 
i aktywów dominują banki z większościowym udziałem inwestorów zagranicznych, 
g łów ni e z krajów Unii Europejskiej . Z dniem I maja 2004 roku z 57 krajowych banków 
komercyj nych 33 były kontrolowane przez inwestorów z Unii Europejskiej [Zeszyty 
BRE Bank - CASE - nr 76 „Konkurencyjność sektora bankowego po wejściu Polski do 
Un ii Europejskiej" 02 .2005]. Ich aktywa stanowiły 58,2% aktywów całego sektora. 
Dominującą pozycj ę rynkową w polskim sektorze bankowym ( 18% udziału w aktywach) 
wykaza li inwestorzy z Niemiec. Na koniec września 2004 roku w polski sektor banko
wy zaangażowanych bylo 16 inwestorów z innych krajów. 

KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO 

Z danych opublikowanych przez Europejski Bank Centralny wynika, że koncentra
cja sektora bankowego (mierzona udziałem pięciu największych banków w aktywach 
ca ł ego sektora) w krajach strefy euro wynosiła średnio w 2004 roku 40,5%. W Polsce 
koncentracja sektora bankowego wyniosła w 2004 roku 50,2% (w 2005 r. ok. 52%). 
Poziom tego wskaźnika jest wyraźnie wyższy niż średnia dla strefy euro. Dla porówna
nia zbli żoną wartość wskaźnika osiągnęły Węgry (52,7%), wyraźnie wyższy zaś Czechy 
(64,0%) oraz S łowacj a (66,5%) . Re latywnie niska koncentracja sektora w Polsce nie 
jest przypadkowym d z i ał ani em , ale skutkiem polityki polskich władz przy prywatyzacji 
sektora bankowego. Przy prywatyzacji świadomie dążono do zapewnienia i utrzymania 
konkurencj i w sektorze, czego efektem są m.in . występujące w niektórych umowach 
prywatyzacyj nych zapisy za brani aj ące in westorom uczestniczącym w prywatyzacji 
da lszych przej ęć na 1y nku polskim bąd ź zobowiązujące ich do zachowania tożsamości 
kupowanego banku. 

Pi ecz<;: nad polskim rynkiem bankowym sprawuje Komisja Nadzoru Bankowego, 
która j est czę c i ą NBP. Wspiera ją Genera lny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Zada
niem obu instytucj i jest kontrola d z i a ł a ln ośc i banków i ich sytuacji finansowej. Zgodnie 
z rozporządzeni em Rady Nadzoru Bankowego Nr 2 157 /200 I, dotyczącym statutu spółki 
europejsk iej , możliwe jest po łączen i e dwóch spółek inkorporowanych w dwóch różnych 
pai'1 twach cz ł on kows kich przez utworzenie spółk i europejskiej. Tak iemu połączeniu 
może s przec iwić s i ę Komisja Nadzoru Bankowego. 

To wła nic fu zje i przej ęc i a s taj ą s i ę n ajczęs tszą metodą rozwoju podmiotów sektora 
bankowc 0 o w Europ ie Środkowej. Zwi ę k sze ni e koncentracj i sektora prowadzi do po
wstania obaw o nie uczc i wą ko n k uren cję. J edną z wielu przes łan ek fuzji jest możli wość 

os i ągni i;c ia efektu ska li. Model korzyśc i skali w sektorze bankowym obejmuje liczbę 
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oferowanych produktów bankowych i usług. Zwiększenie bazy kapitałowej banku po
zwala mu na ograniczenie do minimum ryzyka bankructwa bądź niewyp łaca ln ośc i. 

Uzyskanie wyższych dochodów dzi ęk i efektowi skali wiąże się z koniecznością os i ą

gnięcia przez banki około 5-10% udziału w rynku, a dla małych banków jedyną sza nsą 
w takiej sytuacji jest znalezienie i opanowanie niszy rynkowej, z której będą mog ły 

czerpać większość swoich zysków. 
Aktywa polskich banków są dużo niższe od średnich wartości aktywów banków 

działających na rynku UE, co sugerowałoby dalszą możliwość ich rozwoju. Polskie 
banki nadał stawiają na efekt skali. Planowane fuzje mogą pozwo li ć na dalsze zwięk

szanie nakładów finansowych w celu osiągania lepszych wyni ków. Ko lejne zmiany 
strukturalne na polskim rynku bankowym są więc nieuniknione. Konkurencyjność 

w omawianym sektorze kształtują niskie jak na razie barie1y wejśc i a na nasz rynek oraz 
wysoki udział kapitału zagranicznego. 

Banki kontrolowane przez zagranicznych inwestorów to bez mała 60% rynku. Do
minacja liczebna przekłada się na ich s iłę w walce o klienta. Skarb Pał1stwa ma w swym 
władaniu 13% polskich banków, akcjonariusze indywidua lni 12,2%, a pozostałe pod
mioty krajowe 8,8% (1ys. 1). 

Drobni 

Udziałowcy 

banków 

spółdzie lczych 

4,2% 

akcjonariusze 

12,2% 

Pozostałe 

podmioty 

krajowe 
8,8% 

Państwowe 

osoby prawne 

1,9% Skarb Państwa 

13,0% 

Inwestorzy 

zagraniczni 

59.9% 

Rys. I. Procentowy rozkład w łasnościowy pol skich banków na początku 2006 rok u 
Fig. I. Percent sched ule in ownersh ip of Poli sh ban ks at th e bcginn in g or 2006 
Żródlo: Opracowanie w ł asne na podstawie danych NBP. 
Source: Own elaboration bascd on NB P data. 

Rysunek 2 przedstawia li czbę banków z przeważającym kapita łem zagranicznym. 
Liczba ta ustabilizowała s i ę na zbli żo nym poziomie. Wyjątek stanowi 2004 rok , kiedy 
to odnotowano najwyższe zm iany w strukturze właśc i c i e l s ki ej ban ków, wyni k aj ące 

w znacznej mierze z integracji Pol ski z UE. Powyższe dane nie ujmuj ą wszystkich fu zj i 
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i przej ęć , które przez pos tępującą koncentrację banków nie odkrywają całej rzete lnej 
prawdy o sektorze . Udz i ał najw i ększych pi ęciu banków w łącznych aktywach banków 
komercyjnych w Po lsce jest n iższy o 30% w porównaniu z nowymi państwami unijnym i, 
a pomimo dużego rozdrobi enia, ceny usług świadczonych przez banki są wciąż wyso
kie . Po lski e aktywa banków zostały zamrożone , co jest konsekwencją utrzymywania 
wysoki ego stanu de ficytu fi skal nego, finansowanego ze źródeł krajowych, co spowo
dowa ło zablokowani e 20% aktywów banków komercyjnych w kredytach d la rządu 

i w rządowych papierach skarbowych. 
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Rys. 2. Liczba banków kont ro lowanych przez kap i ta ł zagraniczny w latach 2000-2005 
f' ig . 2. Number o f ban ks contro lled by fo reign capita l in years 2000-2005 

Ż ród l o: Opracowa nie włas ne na podstawie danych NBP. 
Sourcc: Own claboration bascd on NB P data. 

W polskim sektorze bankowym depozyt bankowy j est równoznaczny z absolutnym 
bezpieczer1stwern. Wej śc i e do Po lski zagrani cznych instytucji finan sowych spowodo
wa ł o zw i ę k sze n i e s i ę ich u dz i a ł u w rynku bankowym do około 70% [Gazeta Praw na 
24.05.2006]. Skutkowa ło to równ i eż za imp lementowani em zachodniej ofe rty produktowej 
i metod za rząd za ni a na polski rynek. O ferta, j aką dysponuj ą obecnie po lski e banki , nie 
odb iega zn ac ząco od zachodni ego spektrum produktowego. Zdecydowanie nie j es t to 
koniec za interesowa ni a zagra nicznych in westorów po lskim sektorem, gdyż teraz - po 
okres ie stagnacj i w latac h 200 1- 2003 - banki gen eruj ą bardzo dobre wyniki fin ansowe. 
W ie lcy św i a tow i gracze są coraz bardziej za interesowani wej śc i em na po lski rynek 
z nowym i rodzaj am i biznesu czy te ż za in westowaniem w rozwój już prowadzo nej 
d z i a ł a ln ośc i gospodarczej w nas zym kraju. 

W b:idaniach Narodowego Banku Polskiego , przeprowadzonych wśród prezesów 
komercyj nych banków w Polsce na temat wp ływu fuzj i i przejęć na konso l ida cj ę rynku , 
IVi -.: k szoś ank ietowanych ws kaza ł a na silny wp ływ, j ak i wyw i eraj ą one na d z i a ł a l n o ś ć 

pozosta lyc h bank ów komercyj nych w Po lsce (rys. 3). 
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Rys. 3. Wpływ fu~ji i przej ęć w pol skim sektorze bank owym w Polsce na d z i a l a ln o ~ć ban ków 
komercyjnych 

Fig. 3. Incoming influence of merger and takc-overs which affi:ctcd the activity or commercial 
banks in Poland 

Żródlo: Opracowanie NBP .. Bankowość komercyjna" - Bank i kredyt - O 1.04.2005 . 
Sourcc: Elaboration NBP „Commercial banking" - Bank and cred it - O 1.04 .2005. 

Odpowiedzi respondentów wskazały na wrażliwość w kwestii transakcji konso lida
cyjnych realizowanych przez banki o silnej pozycji. Najwi ęcej odpowiedzi opi s uj ącyc h 

wpływ fu zji na pozostałe banki dotyczyło zaostrzenia konkurencji cenowej i podnosze
nia jakości oferowanych usług (łącznic ponad 50% respondentów). Ko lejnymi wyszcze
gólnionymi odpowiedziami były wprowadzenie nowoczesnyc h kan a łów dystrybucji 
(18%) oraz stymulacja działalności innowacyjnej , na któ rą wskaza ło 16% ankielowanych. 
Zaostrzenie konkurencji było głównie komentowane jako możliwość poprawy e fektywno
ści finansowej danej jednostki. Zastosowanie e las tyczni ej szej polityki cenowej , wed łu g 

ankietowanych , pozwala na wyj ści e z propozycj ą tań szych pożyczek i kredytów oraz 
zaproponowanie ofe1ty z wyżej oprocentowanymi depozytami. 

NAJWIĘKSZA FUZJA BANKÓW W POLSCE 

W ostatnim czas ie dokonała s i ę najwięk sza w Polsce fu zj a w ca ł ej hi sto rii sektora 
bankowego . UniCredito lta li ano UC !, n aj w i ę k szy wł o s k i bank, zn aj duj ący s i ę w dzie
s i ątce najw i ększych in sty tucji bankowych w Europie, dokona! po lączen i a dwóch polski ch 
banków. UC ! j est w pos iadaniu pakietu kontrolnego akcji banków PEKJ\O (52 ,93%> 
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akcj i) i BPH (71 ,03% akcji). Obie instytucje przyniosły w 2005 roku wysokie zyski 
netto: BPH 284,5 mln, a PKO 418,8 mln zł (2004 - 331,5 mln zł). 

Na fuzji BPH z PEKAO więcej zyska ten drugi, który stanie się liderem na rynku. 
Bank BPH pozostanie jako marka na polskim rynku i stanie się niezależnym bankiem. 
UniCredito w ramach zawartego porozumienia sprzeda jego 200 placówek (z 480 funk
cjo nującyc h obecnie) wraz z powiązanymi usługami bankowymi niezależnemu pod
miotowi. Do końca marca 2008 roku UniCredito zagwarantowało zaniechanie zwolnień 
w obu bankach. Sprzedaż podzielonego BPH będzie niezwykle trudnym technicznie 
procesem, w którym klient będzie miał możliwość wyboru, z którym bankiem chce 
nadal współpracować. W omawianej transakcji mają zmienić się także aktywa banku. 
Ich wartość ma spaść proporcjonalnie do liczby placówek, które pozostaną pod marką 
BPH. Na rysunku 4 przedstawiono wartości aktywów sześciu największych banków 
w Polsce, a na rysunku 5 prognozę wartości aktywów po fuzji PEKAO z BPH. 
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Rys. 4. Wartość akt ywów 6 naj wii,;kszych banków w Pol sce (stan na 31 grudni a 2005 r. w mln zl) 
Fi g. 4. Va luc of asset the six biggcst banks in Poland (state on 3 1 December 2005) 
i. rócl ł o : Opracowanie włas ne na podstawie danych z .. Aktywa i pasywa polskich banków" 03.2006 r. 
Sourc..:: Own dabo1~1ti o n basccl on in fo rmation from .. Aktywa i pasywa polskich banków" 03.2006 r. 

Uni rcd ito wystawia na s przedaż za równo placówki, jak i markę banku. Zdobyte 
w ten µo sób fu ndusze firm a planuje nadal inwestować w centralnej i wschodniej Europie . 
.lak w i dać z powyższego wykresu, PEKAO znaczn ie umocni swoją pozycję na rynku 
polskim. s t ając s i ę j ednocześni e jego liderem, a BPH stan ie s i ę bankiem marginalnym, 
o wiclko ci zbli żonej do Kredyt Banku z udziałem w rynku około 4-5% [Parkiet 
06.0~ . 2006 ]. 
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Rys. 5. Prognoza zmiany struktury aktywów banków po przejęc iu cz.; ści BPH przez PEKAO 
(w mld zł) 

Fig. 5. The Forecast of changing the structure of assets banks aficr tnken over part of OPH by 
PEKAO (in mi Ilion PLN) 

Ż ródlo : Opracowanie wlasnc na podstawie prognozy Rzeczpospolitej 06.04.2006. 
Source: Own claboration based on IOrccast of Rzeczpospolita 06.04.2006. 

Klienci Banku BPH, tTzec iego co do wie lkośc i gracza na polsk im 1y nku, kt óry prowa
dzi 1,33 mln kont osobistych i wydał ponad 400 tys. kart kredytowych, stali s i<;: ł a t wym 

celem. Konkurenci zastanawiaj ą s i ę, jak przejąć klientów BPH, gdyż podzielona jednostka 
zostanie wystawiona wkrótce na s przedaż, a jej klienci rozgoryczeni i w poczuciu oszu
kania chętnie zmienią markę banku na oferującą większą stab ili zację i ren omę . 

Powstałe zamieszanie wywołało niepokój wśród klientów banku o ich cl a lsz.y los, co 
próbują wykorzystać konkurenci BPH, namaw iając ich do zmiany banku. Gra o kli entów 
warta jest zachodu, gdyż udz i ał w niektórych istotnych segmentac h rynku n ajwi ę k szej 
piątki jest wyraźnie większy ni ż ws k aźnik ob liczany na podstaw ie wie l kośc i aktywów. 
Taka sytuacja za istniała na ty nku depozytowym. Obecn ie w pi ęc iu naj w i ę k szych bankach 
ulokowanych jest 67% depozytów sek tora ni efinan sowego, a po po ł ączeniu PCK/\O 
i BPH udz i ał ten wzrośni e do 72% [Parkiet 09 .01.2006]. Klienci banku PEK/\O S/\ 
skorzystają na fuzji dz i ęki możli wośc i dos tęp u do w i ększej li czby bankomatów i oddzia
łów swojego banku (tab. I ). Analitycy jednak n ie s pod z i ewaj ą s i ę o bni żk i cen św i ad 

czonych usług, gdyż oba banki nie n a l eżą do tanich. 
UC! ma możliwość wyboru dogodnych dla sieb ie lokali zacj i placówek, które zos t a ną 

w jej w ładaniu. Te placówki , które nie przyn oszą w i ęk szego zysku , zos t a n ą włączon e w 
poczet BPH. UC! ma zako 11czyć wszystkie procesy zawarte w porozum ieniu z polskim 
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rządem w ciągu 30 miesięcy. Podział ten, aby mógł zostać w pełni przeprowadzony na 
podstawie opracowanego scenariusza, zakładającego sprzedaż 200 oddziałów i marki 
BPH, a nas tępnie włączenie pozostałych oddziałów w struktury PEKAO, pociąga za 
sobą konieczność przygotowania zmian w prawie bankowym. Projekt zmian w prawie 
został oparty na kodeksie spółek hand lowych [Przegląd Miesięczny Dom Inwestycyjny 
BRE Bank 09.05.2006]. Wniosek dotyczący złej oraz grabieżczej polityki przejęcia 

i fuzji nasuwa się automatycznie. Jeden z liderów rynku bankowego liczącego się w grze 
o klientów zostanie zepchnięty do roli małego banku dla wybranej grupy klientów. 
Na leży liczyć s i ę również z tym, że klienci dużego do tej pory banku bezpowrotnie 
zrezygnuj ą z jego usług i w konsekwencji doprowadzi to marginalizacji , a nawet likwi
dacji marki BPH. Dla ponad miliona trzystu tysięcy klientów jest to poważny cios wy
mierzony w zaufanie do instytucji , która swoją siłę i pozycję buduje właśnie na nim . 

Tabela I. Podstawowe dane dotyczące trzech największych banków w Polsce na koniec 2005 r. 
Table I. The basie informat ion about the three biggest ban ks in Poland at the end of 2005 

Liczba rachunków prowadzonych 
Nazwa banku na koniec 2005 roku Liczba placówek 
Bank 's namc Number of accounts on the Number of brane hes 

end of2005 

PKO BP 5 903 700 I 251 

PEKAO SA 2 092 ooo 783 

Bank BPH I 33 1 OOO 473 

Ż ródlo : Opracowanie włas ne na podstawie danych z www.bankier.pl. 
Sourcc: Own elaboration bascd on datc from www.bankier.pl. 

Liczba bezpłatnych 
bankomatów 

Number of free cash 
machines 

I 862 

I 207 
+ 912 Euronetu 

732 
+ 912 Euronetu 

Zwięk szony stopi eń koncentracj i wplywa na tworzenie się większych i coraz silniej
szych banków, które pozwalają na zdrową konkurencję z bankami zagranicznymi. Kon
solidacja sektora bankowego będzie s tanow ić szansę, a nie tylko zagrożenie. Polska 
wkracza dopiero na ścieżkę transformacji gospodarczej . Na skutek przejęć i połączeń 
rea li zowanych za gran icą koncentracj a wlas ności inwestorów zagranicznych w polskich 
bil nkach ju ż wywolala g l ębokie zmiany w strukturze za równo rynkowej, jak i podmio
towej sektora bankowego . Kolejne fu zj e i przejęcia będą w da lszym ciągu uzależnion e 

od sytuacji na międzynarodowym rynku kapitałowym . Istotnym czynnikiem charakte-
1ywjący 111 dalsze transakcj e będ z i e równ ież aktywność inwestorów zagranicznych 
chQtn ych Io ulokowania pi eni ędzy w naszym kraju. W n adchodzących latach dynamika 
procesów konsolidacyjnych na polskim rynku powinna wzrosnąć . 

W IOSKI 

Banki kontro lowane przez zagrani cznych inwestorów nie ty lko dominują liczebni e, 
:-i le i ich po Lycja c i ąg l e staj e i ę ilniejsza. Po l sko-wł oska ugoda jest wielkim zwycięstwem 

ni Crcd ito, która nic tylko wyb ierze dogodniejsze dla siebie placówki , ale i zarobi na 
spr1cda7y marki BPH. Mimo s przedaży bli sko polowy placówek BPH, PEKAO SA 
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i tak wchłonie znacznie więcej niż połowę aktywów tego banku. Fuzja spowoduje zmianę 
na pozycji lidera. Dotychczasowy faworyt PKO BP spadnie na drugą pozycję. 

Według danych NBP z czerwca 2005 roku, polski kapitał kontrolowal I I banków 
komercyjnych. Skarb Pa11stwa kontroluje 4 banki, w tym bezpoś red ni o monitoruje PKO 
BP i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz pośrednio kontroluj e Bank Pocztowy SA 
i Bank Ochrony Środowiska SA. Polski kapitał nie ma już kontroli nad Bankiem Gospo
darki Żywnościowej oraz Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA. 

Komitetu Nadzorn Bankowego Europejskiego Systemu Banków Centra lnych do 
oceny koncentracji wykorzystał wskaźnik Hirschmana-Hirfindahla (1-IH I). Przeprowa
dzone w polskim sektorze badania wykazały , że stopie11 koncentracji j est relatywnie 
niski i systemowo bezpieczny. Dane te umacni ają autorkę w przekonaniu , że procesy 
konsolidacyjne nie stworzą zagrożenia dla stabilności sektora bankowego i poziomu 
konkurencji na rynku usług bankowych. Można mieć jedynie zastrzeżeni a co do sposo
bów przeprowadzenia takiej konsolidacji . Obserwując zachodzące procesy nieodparcie 
nasuwa się wniosek, że klient i odbiorca finalnych produktów bankowych zdaje s i ę być 

pomijany przy podejmowaniu strategicznych decyzji . Przyk ł ad banku BPH na pewno 
potwierdzi wysunięty tu wniosek. Nietrudno przew idz ieć również skutki tak ich procesów 
dla całego sektora. Instytucje opierające się na zaufaniu społecznym zaczną j e stopniowo 
tracić, a w efekcie spowoduje to wypaczenie obrazu całego sektora. 
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OWNERSHIP TRANSFORMATIONS AND CON CENTRA TION OF BANK 
SECTOR AS A THREAT OR A CHANCE OF PO LISI-I BANKING DEV ELOPM ENT 

Abstract. Poli sh Bank sector is not concentrated suffi ciently and is rclati vcly chaoti c tin 
compari son to th e other Europea n cou ntries. lmprccisc !ega l regul ations ea use th at th e 
whole market is subjceted to the strong prcssurc from part of fin ancial in stitutions whi ch 
have their origins outside th e country. Currcntl y Poli sh banki ng is pl a1.;cd in the hands or 
foreign capitals up to considcrablc mcasure, but thcy the nati ve authoriti cs <dready 1 ~1ck 

control over one of the key pill ars of eeonomy. Hcre a good example is th e /\greemcnt 
whi eh was signcd bctwcen Polish governmcnt and Uni eredito lta liano. Thi s agrecmc:nt is 
definitely more advantagcous for ltalian in ·tituti on. On the other hand bank s opcra ting in 
Poland have small eompet iti ve power; thi s fin aneial scctor is rclati vcly easy and rcct: pti ve 
target for attacks. Procecd ing is a chanec for banking rathcr th an a thrcat for Poli sh 
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cconomy and indi vidual c li cnts. The Mechanisms of free market act considerably better in 

case of competition among enterprises of s imil ar val ue and the scale of th eir activity, than 

it is current ly rcmini sccnt of the biblical battl e between David and Goliath. The study 

performs the ana lys is of the structurc of Poli sh bank sector before and after the merger 

of one of the biggcst bank on Po li sh market. lt has also been carri ed out the ana lysis of 

owncrship s itu ation among bank subj ec ts operat ing in Poland. One of the purposes of this 

study is sys te rn ati zc the knowlcclge on the subj ec t of not very elear benefits from the 

conccntration of bank sec tor and threa ts rcsulting. 

Key words: concentration of bank sector, rnergcrs ofbanks, ownership structure of bank 
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SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH 

Anna Oleńczuk-Paszel 
Akademia Rolnicza w Szczecinie 

Streszczenie. Celem badaI1 prezentowanych w artykule jest identyfika cja potencja lu spll
łecznego oraz poziomu rozwoju przed s i ę biorczości obszarów wiej ski ch. Każda gmina.jest 
wyposażona w walory. których właściwe wykorzystanie stanowi podstaw.,: spolccz.no
gospodarczego rozwoju. Dodatkowo każde.i z nich przysługuj e identyczny. zestaw in 
strum entów wpierających rozwój. Dlatego tak istotne jest kontrolowanie stan u zasobów 
i optymalne wykorzystanie instrumentów s łu żących rozwojowi. Badania przeprowadzono 
w 2004 roku, wśród 12 gmin wiejskich podregionu koszali1'1skiego. Zakres czasowy bada1'1 
dotyczy lat 2000-2004. W opracowaniu wykorzystano metody statys tyczne oraz anali z. 
i porównaI1. Do prezentacji danych zastosowano metody gra liczne. 

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość. potencja! społeczny . obszary wiej skie. rozwój 

WSTĘP 

Przeobrażenia społeczno-gospodarcze zapoczątkowane w Pol sce w I 989 roku uj aw
nily wiele barier rozwojowych , charakteryzujących przede wszystkim te reg iony, 
w których dominującą funkcję terenu perniło rolnictwo. Z łagodzeni e problem ów pol 
skich obszarów wiejskich wymaga za interesowania i inicjatywy nie tylko ze strony ich 
mieszkańców, ale całego społeczeilstwa. Harmonijny rozwój spo łeczno-gospodarczy 

Polski nie jest bowiem możliwy bez uwzg l ędnieni a interesów i potrze b społ eczn ośc i 

wiejskiej, stanowiącej 38,5% populacji. 
Sytuacja na obszarach wiejskich będz i e ul egała poprawie w wyniku dy wersy fika cji 

i modernizacji rolnictwa oraz aktywizacji pozarolniczej d ział a ln ośc i gospodarczej. 
W Polsce procesy te , w przec iwieil stwi e do dośw i adczeń kraj ów Unii Europej ski ej , 
powinny przebiegać j ednocześni e [Klodz iti sk i i Rzeczkowska 2000 J. 

Procesy modernizacji rolnictwa przyczyn i ają s i ę do uwa lniania zasobów s ił y roboczej , 
które powinny znajdować zauudnienie w podmiotach gospodarczych powstających na terenach 

Adres do korespondencji - Corre ·ponding author: Anna O ł c ri czu k -Paszc l. Akademi a Roln icza 
w Szczecinie. Wydzi a ł Ekonom iki i Organizac ji Gospodarki Żywn ośc i owej. Kat<.:dra Poli tyki 
Gospodarczej i Rynku, ul. Żołniers ka 4 7. 71-21 O Szczec in . e-mail : apaszcl!Zvc-ar.pl 
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wiejskich. Szczególne znaczenie w tych procesach zostało przyznane małym i średnich 
przedsiębiorstwom , których powstawanie jest pozytywnym następstwem transfonnacji. 
W Polsce s tanowią one 99,8% całej liczby aktywnych w sensie ekonomicznym firm 
krajowych [Wieczorek 2003]. Dlatego też nie budzi wątpliwości teza, że małe i średnie 
przeds i ę bi o rstwa, głównie ze względu na cechy ekonomiczno-organizacyjne, są stymu
latorem aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. 

Poznanie czynników warunkujących rozwój przedsiębiorstw na terenach wiejskich 
pozwala na określenie kierunków racjonalnego wykorzystania posiadanych przez nie 
walorów. Każda gmina jest wyposażona w zasoby zróżnicowane pod względem jako
śc iowym i ilościowym , których właściwe zagospodarowanie może przyczynić się do jej 
dynam icznego rozwoju. Punktem wyjścia do wytyczenia drogi tego rozwoju jest analiza 
potencjalu społecznego-gospodarczego gminy oraz stałe kontrolowanie zmian w posiada
nych zasobach. Istnieje więc potrzeba ciągłego i systematycznego badania uwarunkowań 
rozwoju przeds iębiorczośc i na obszarach wiejskich, zwłaszcza w ich ujęciu lokalnym 
[Fedyszak-Radziejowska 200 I]. Prowadzenie wieloaspektowych badań empirycznych 
jes t konieczne szczególnie w odniesieniu do terenów, na których proces ten przebiega 
bardzo powoli. Za takie należy uznać tereny wiejskie, na których udział sektora 
publicznego we własnośc i użytków rolnych był najwyższy. 

Ce lem badari prezentowanych w artykule była identyfikacja społecznych warunków 
rozwoj u przeds ięb iorczośc i na obszarach wiejskich podregionu koszalińskiego. Realizacja 
ce lu g łównego nastąpiła przez określenie: 

potencjalu społecznego badanych gmin, rozumianego jako zasób ludzki o określonych 
cechach il ościowych i jakościowych , 

wplywu potencjalu społecznego na poziom rozwoju przedsiębiorczości . 

W związku z powyższym sformułowano następującą hipotezę badawczą: rozwój 
przeds i ę bi orczośc i na obszarach wiejskich jest determinowany potencjałem społecmym, 

co pr7..esądza o jego przestrzennym zróżnicowaniu. 

MATER I AŁ I METODA 

Przedm iotem badań były spo łeczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalno
śc i gospodarczej prowadzonej na obszarach wiejskich. Uwarunkowania te rozpatrywane 
są w uj ęc iu mikroekonomicznym, a w ięc z punktu widzenia potencj ału mikroregionu. 

Podregion koszałiri sk i , j ako obszar badań , został wybrany celowo ze względu na 
uwarunkowania historyczne i peryferyjne położeni e względem Szczecina. Badania 
ski erowano do wszystkich gmin wiejskich podregionu kosza lirisk iego w liczbie 26. 
Uznano, że ten typ gmin szczegó lnie dotkliwie odczuwa efekty modernizacji rolnictwa 
i zbyt powo lnego procesu rozwoju przedsiębiorczości. Chęć udziału w projekcie 
ba lawczym zg łos iło 12 gmin , w stosunku do których dokonano szczegółowej analizy 
uwarun kowa ri rozwoj u przeds i ęb i o rczośc i . 

Dane wykorzystane do okreś l enia poziomu potencjału spo łecznego badanych gmin 
oraz poziomu rozwoju przeds i ęb i orczości pochodz i ły z baz danych urzędów gmin 
i Roczników tat ystycznych Woj ewództwa Zachodniopomorsk iego, co pozwoliło na 
pr1cds1awienie tych zjawisk z uwzg l ędn i e niem przedzi a łu czasowego 2000-2004. 
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W celu weryfikacji hipotezy o przestrzennym zróżnicowaniu rozwoju przedsiębiorczo
ści, wynikającym ze zróżnicowania potencjału społecznego badanego terenu, zastosowano 
przede wszystkim metody statystyczne umożliwiające badanie przestrzennego zróżn i

cowania obiektów wielocechowych, czyli takich jednostek przestrzennych, które można 

określić przez różne wartości zbioru zmiennych [Mlodak 2002]. Obiektami takimi są 
jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, które mogą być opisywane przez 
wiele różnych wskaźników. Ocena pojedynczych wskaźników daje pewne wyobrażeni e 
o sytuacji społecznej i ekonomicznej badanych regionów, ale nie daje możliwośc i oceny 
ich przestrzennego zróżnicowania. Można to natomiast osiągnąć przez zastosowanie 
wielowymiarowej analizy porównawczej. W zw iązk u z ty m w badaniu wykorzystano 
taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) zaproponowany przez Z. 1-Iellwiga [ 1968] , 
który jest metodą porządkowania liniowego, umożliwiającą ocenę przestrzennego zróżni 

cowania obiektów społeczno-gospodarczych ze względu na os i ągni ęty poziom rozwoju. 
W metodzie Z. Hellwiga każdy obiekt traktuje s i ę jako punkt w n-wymiarowej prze

strzeni euklidesowej, której poszczególne osie współrzędnych odpow iad aj ą zmiennym 
Xj (j = 1, 2, ... ,n). Wartości cech odpowiadające poszczególnym obiektom przedsta
wiane są w postaci macierzy: 

X11 X12 X111 

X= x21 xn x211 

Xml Xm 2 X'"'' 

gdzie: x i pznacza wartośćj-tej cechy w i-tym obiekcie (i = 1, 2, „„ 111 , j = 1, 2, .. , 11). 

W tak zestawionej macierzy zmienne, z powodu różnych j ednostek, ni e są j edno
rodne. Aby poddać cechy porównaniom n a leży dokonać ich tandaryzacji , co pozwoli 
na eliminację jednostek miaty i doprowadzi do wyrównania wartośc i cech. Standaryza
cja cech dokonywana jest według wzoru: 

xiJ-xJ (J ) 
ziJ = '=1,2,„„ n 

S; 

gdzie: 

fil 

L/iJ 
x =..i.=!__ 

J m ' 

fil 

I, (xiJ - .i 1 )
2 

i =I 

m 

Cechy zestandaryzowane tworzą macierz cech op i s uj ącyc h da ny ob iek t. 
W celu ustalenia abstrakcyjnego obiektu , który będ z i e trak towany j ako wzorzec 

rozwoju, należy okreś lić , które z cech maj ą charaktery symulant, a w i ęc maj ą dodatni 
wpływ na rozwój obiektu , a które maj ą charak ter destymulanl , a w i ęc m aj ą uj emny 
wpływ na rozwój obiektu. Tworzeni e wzorca rozwoj u n a s t ępuj e według n as tępuj ące ' 0 

schematu: 
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z01 = max zu, gdy xj jest stymulantą 
I 

z01 =min z01 , gdy x1 jest destymulantą 
I 

Współrzędne wzorca stanowią więc najwyższe wartości stymulant i najniższe wartości 
destymulant. Następnie określamy odległość wyróżnionych obiektów od ustalonego 
w powyższy sposób wzorca, korzystając ze wzoru: 

D 
TMR =I-_!!!_ (i= I, 2, ... , m) 

Do 

gdzie: 
Ili LD;0 

D 0 =D0 +2S0 ; D 0 =.i:..!__, 
111 

i (D;0 - D0 )
2 

Sa = ~ -'-i=-'I ____ _ 

m 

Otrzymana w wyniku obliczeń syntetyczna miara rozwoju (TMR) przybiera wartości 
w przedziale od O do I. Im bardziej wartość TMR zbliża się do jedności , tym silniej 
dany obiekt jest rozwinięty. 

Na podstawie uzyskanych wartości syntetycznego miernika dokonuje się klasyfika
cji gmin . Podstawą uzyskania klas są przedziały , jakie przyjmuje TMR na podstawie 
ś redniej arytmetycznej i odchylenia standardowego. Klasy badanych obiektów uzyskuje 
s i ę wykorzystuj ąc n astę puj ący schemat [Makać 1998]: 
- klasa I (ob iekty bardzo dobre) - TMR?. x + s, 
- klasa li (ob iekty dobre) - x ~ TMR ~ x + s, 
- klasa Ili (obiekty przec i ę tne) - x -s ~ TMR ~ x, 
- klasa IV (obiekty s ł abe) - TMR ~ x - s . 

.J ednos tki tworzące zbiorowość są charakteryzowane zazwyczaj za pomocą więcej 
ni ż jednej cechy. Cechy te nie są od siebie odizolowane, ale wzajemnie się warunkują, 
zachodzi wic;:c potrze ba ich ł ącznego badania [Sobczyk 2000]. W celu określenia s iły 

za l eżn ośc i mi ędzy dwoma lub więcej cechami mierza lnymi można posłużyć się współ

czynni kiem korelacji liniowej Pearsona. Metodę za leżnośc i korelacyjnej wykorzystano 
przy okreś l aniu za l eżnośc i mi ęd zy potencjałem s połecznym a poziomem rozwoju 
1 rzcds i c;:b i o rczośc i. Zmienne, co do których sprawdzono hipotezę o ich skorelowaniu, 
zostaly wcześ ni ej okreś l one za pomocą taksonomicznego miernika rozwoju i spełniały 
wa runek o mierzalnym charakterze cech. 

WYN IKI 

"-luczowym sk ł adnik i em strateg ii rozwoju kraj u jest wzbogacanie kapitału krajowego 
w kapi t a ł ludzki, dz i ę ki któremu możł iwe jest rozw i ązywanie problemów ekonomicznych. 
Od no ·i _ ice to 1 ak że. a może przede wszystkim do problemów na szczeblu lokalnym, na 
h.t órym brak wyk ztalconych. doświadczonych i kreatywn ych łudz i stanowi bari erę każdej 
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aktywności. Dylematów polskich obszarów wiejskich nie będ z i e można rozwiązać bez 
wzbogacenia ich w kapitał ludzki . Stanowi on bowiem, w swoim wymiarze ilościowym 
i jakościowym, warunek konieczny dopływu kapitału rzeczowego i finansowego. 

W celu potwierdzenia hipotezy o przestrzennym zróżnicowaniu rozwoju przeds i ębior

czości , które wynika ze zróżnicowania potencjału społecznego , dokonano obliczeń przy 
zastosowaniu taksonomicznego miernika rozwoju (TM R). Kontrowersje w związku 
z zastosowaniem metody taksonomicznej mogą powstawać przy doborze zmiennych 
określających w sposób adekwatny daną zbiorowość. W niniej szym opracowaniu decy
dującą rolę w zakresie doboru zmiennych do modelu odegrały dwa czynniki. By ły to 
aspekty merytoryczne uwzględnione w wyniku anali zy literatury [Gazi11 ska 2003, 
Brodziński 2004] oraz dostępność danych w statystyce publicznej . Ostatni czynnik 
spowodował istotne ograniczenie liczby zmiennych, ponieważ Roczniki Statystyczne 
Województwa Zachodniopomorskiego z lat 2001 - 2005 nie zawierają jednolitego zakresu 
danych. Sytuacja ta utrudnia prowadzenie badań porównawczych w czasie i wymusza 
dobór takich zmiennych, które są dostępne we wszystkich latach analizy. 

Potencjał społeczny badanych gmin został scharakte1yzowany na podstawie n as t ę-

pujących cech: 
gęstość zaludnienia (osoby na km2

) , 

przyrost naturalny na 1000 mieszkańców , 

wskaźnik bezrobocia(%), 
liczba osób z wykształceniem wyższym i średnim na I OO mieszka11ców, 
odsetek ludności w wieku produkcyjnym(%), 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na I OO osób w wieku produkcyjnym, 
saldo migracji na 1 OOO mieszkańców. 
Z kolei poziom rozwoju przedsiębiorczości został scharakteryzowany przez zmienne 

określające: 

liczbę jednostek gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na I OO miesz
kańców, 

liczbę prywatnych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, 
liczbę przedsiębiorstw osób fizycznych na 1000 mieszkańców , 

liczbę miejsc noclegowych na 1 OOO mieszkańców , 

liczbę zatrudnionych w usługach na 1 OOO mieszkai1ców, 
liczbę zatrudnionych w przemyś le na 1 OOO mieszkai1ców. 
Korzystając z przedstawionych zmiennych zbudowano: 
macierz obejmującą 12 gmin i 7 zmiennych odnoszących s i ę do pot encj a łu spo łeczne 'O, 

macierz obejmującą 12 gmin i 6 zmiennych odnoszącyc h s i ę cł o poziomu rozwoju 
przedsiębiorczości. 

Następnie dokonano standaryzacji zmiennych , zbudowano wzorce i obliczono ocll e
głość każdej gminy od wzorca. Obliczeni a takie przeprowadzono ko rzys taj ąc z danych 
z lat 2000-2004 dla zapewnienia pe łnego obrazu badanych zjaw isk i moż li wośc i ok re
ślenia ich zmian w cz.asie. Ko11cowe wyliczenia TMR pozwo liły na stworzenie ogólne •o 
obrazu potencjału społecznego i poziomu rozwoju przeds i ębio rczośc i w badanych gm inach. 
Na podstawie uzyskanych wa11ości syntetycznego mierni ka dokonano kia yfi kacji gmin . 

Wartości TMR dla potencj ału spo ł e czn ego w badanych gmi nach zaprezentowa no 
w tabeli 1, w której uwzg l ędniono podz i a ł gmin na klasy. 
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Tabe la I . Po tencj a! spoleczny - klasy fik acj a gmin wedlug TMR w la tach 2000- 2004 

Table I . Social po ten ti a ! - communities cl ass ifica ti on by TM R in 2000- 2004 

Potencja! Rok 2000 Year 2000 Rok 200 1 - Year 200 1 Rok 2002 - Year 2002 Rok 2003 - Ycar 2003 Rok 2004 - Year 2004 

Lp. 
spoleczny 

gm iny gminy gminy gminy gminy Soc ia l TMR TMR TMR TMR TMR 
potcmial communities communities communities communities communities 

stronic Ko lo brzeg 0,7737598 Koło brzeg 0,7634815 Kołobrzeg 0,7285269 Kołobrzeg 0,7770885 
Morskie 0,7752350 

Gmi ny Ko ło brzeg 0,744 ł 088 Mielno 0,64390 ł 0 Ustronie Biesiekierz 0,6294 ł5 9 BiesiekierL 0,6552421 
bardzo dobre Morskie 0,6462 ł 07 
Vcry good 

Ustronie Ustronie comm uni ties 
Morskie 0,6263673 Morskie 0,6489974 

Mielno 0 ,62 ł4ł 75 

Będz ino 0 ,570 ł 503 Ustronie Będz ino 0,5584372 Będzino 0,4840806 Mielno 0,6 I 77332 
Morskie 0,6239900 

Gm iny dobre Mielno 0,566009 1 Będzino 0,5661854 BiesiekierL 0,5288097 Manowo 0 ,4755745 Będzino 0,5275565 
2 Go od 

Biesiek ierz 0,56 15384 Biesiekierz 0,5232754 Mielno 0,4545658 Dygowo 0,424765 I Manowo 0,445982 1 
communities 

Manowo 0,55 13149 Manowo 0,4848624 Manowo 0,4097748 

Dygowo 0,4039366 

Gminy Gościno 0,40ł 2537 Gościno 0,4135532 Gościno 0,3604016 Gościno 0,2919434 Dygowo 0,4165792 

3 
przec i ętne Dygowo 0,4003 ł09 Dygowo 0,358 I 159 Świdwin 0,2205307 Gościno 0,3214632 
Avcrngc 

S ł awoborze 0,2333888 com munities 

SlawoborLe 0, ł 900 1 93 Białogard 0,1899176 Sławoborze 0,1983569 SławoborLe 0,1556694 Sławoborze 0,2065261 
Gminy s ł abe Świdwin 0, 1859905 Ostrowice 0,1367069 Ostrowiec 0,1829847 Ostrowice 0,1450082 Świdwin 0,1809664 

4 Weck 
Świdwin Świdwin communities Bialogard 0,1674630 0,0960318 0, 1387718 Białogard 0,1395048 Ostrowice 0,1662021 

Ostrowice 0,1209839 Białogard 0,1202876 Białogard 0,1383863 

Ź ródło: Obi iczcni a własne. 
Sourcc: Own ca lcułations. 
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Rozpatrując potencjał społeczny gmin i jego zmiany w badanym okres ie, n a leży 

stwierdzić , że sześć gmin nie zmieniło grupy klasyfikacyjnej. Były to: Kołobrzeg 

(I klasa), Będzino i Manowo (li klasa), Gościno (Ili klasa) oraz Bi ałogard i Ostrowice 
(IV klasa). Pozostałe gminy w rozpatrywanych latach „przemieszcza ły s i ę" mi ędzy 

grupami klasyfikacyjnymi. 
Najliczniejszą grupę stanowiły gminy dobre (rok 2000 - 4 gminy, rok 200 I -

4 gminy, rok 2002 - 5 gmin, rok 2003 - 3 gminy, rok 2004 - 3 gminy). Nie mniej liczna 
była grupa gmin słabych (rok 2000 - 4 gminy, rok 200 I - 3 gminy, rok 2002 - 4 gminy, 
rok 2003 - 3 gminy, rok 2004 - 4 gminy). Najmniej liczne były grupy gmin bardzo 
dobrych (rok 2000 - 2 gminy, rok 2001 - 2 gminy, rok 2002 - 2 gminy, rok 2003 -
4 gminy, rok 2004 - 3 gminy) i przeciętnych (rok 2000 - 2 gminy, rok 200 I - 3 gminy, 
rok 2002 - 1 gmina, rok 2003 - 2 gminy, rok 2004 - 2 gminy) . 

Porównując potencjały społeczne gmin z lat 2000 i 2004 można zauważyć , że 

w 2004 roku grupa gmin bardzo dobrych powiększyła s i ę o gminę Biesiekierz, która 
dołączyła do gmin Kołobrzeg i Ustronie Morskie. Do grupy gmin dobrych zakwalifi
kowano Mielno, Będzino i Manowo. W grupie gmin przec i ętnych nie nastąpiły zmiany. 
Nadal zaliczano do niej Dygowo i Gościno. Również grupa gmin słabych nie zm i enił a 

swej liczebności . W 2004 roku zakwalifikowano do niej te same gminy, które t worzy ły 

ją w 2000 roku, a mianowicie Sławoborze, Świdwin , Ostrowice i B i a ł ogard . 
Biorąc pod uwagę przestrzenne zróżnicowani e gmin możn a stw i e rdz i ć , że bardzo 

wysoki poziom potencjału społecznego występuje w gminach nadmor. kich i l eżących 

przy głównych trasach komunikacyjnych. Gminy pasa środkowego i południowego 
charakteryzuje niższy poziom potencj ału spo łecznego. 

Wartości TMR dla poziomu rozwoj u przedsiębiorczośc i w badanych gmin ach 
zaprezentowano w tabeli 2, w której uwzg lędniono podział gmin na klasy. 

Poziom rozwoju przedsiębiorczośc i w badanych gminach nie wykazywał znacznego 
zróżnicowania w uwzględnianym okresie. Poza gminą Biesiekierz, która w 200 I roku 
została zakwalifikowana do gmin dobrych, gminą Gościno, która do grupy gmin dobrych 
została zaliczona w 2004 roku, i gminą Białogard , która od 200 I roku była kwa li fikowa na 
jako gmina słaba, zmiany miejsc gmin mia ły charakter wewnątrzgrupowy. Prawid łowość 

ta dotyczyła najliczniejszej grupy, a mianowicie grupy gmin przcc i9tnyc h. 
W latach 2000- 2004 do gmpy gmin bardzo dobrych zakwalifikowano Ustron ie 

Morskie i Mielno. Do gmin dobrych można było za li czyć Ko łobrzeg (przez cały ok res 
analizy) , Biesiekierz (od 2001 roku) i Gościno (2004 roku). Naj li czn i ej szą gru pą klasy
fikacyjną, do której w 2000 roku ' nal eża ły Biesiek ierz, Gośc in o , Manowo, B<;: dzino, 
Dygowo, Ostrowice, Sławoborze , Świdwi n i Białogard , by ł a grupa gmin przec i ę tnych. 
W 2001 roku grupa ta została pomniejszona o gminę Biesiek ierz, którą zakwa lifikowano 
do gmin dobrych, i o gminę Białogard , która, od wspomnianego roku do końca anali zo
wanego okresu, jako jedyna n a l eżała do grupy gmin s łabych. W 2004 roku grupa gmin 
przeciętnych została pomniejszona o gm in ę Gościno , którą na l eża ł o zakwa li fikować do 
gmpy gmin dobrych. 

Rozpatrując przestrzenne zróżn icowan i e poziomu rozwoju przeds i ęb i orczośc i na l eży 

stw i erdzić, że bardzo wysok i i wysoki poziom rozwoju przed s i ębiorczośc i charaktery
zuje gminy nadmorsk ie i l eżące przy głównych szlakach komun ikacyjnych. Wyż 7 „C war
tości TMR w grupie gmin przec i ę l'nych m ają gminy sąs i adujące z gminami nadmorskimi 
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1 abcla 2. Poziom rozwoju przeds i ~b i o rczości - klasy fik acja gmin wedlug TMR w latach 2000-2004 
Table 2. Ent reprcneurs hi p dcvelopment level - communit ies class ification by TMR in 2000--2004 

Poziom rozwoj u Rok 2000 - Year 2000 Rok 200 1 - Year 200 1 Rok 2002 - Year 2002 Rok 2003 - Year 2003 Rok 2004 - Year 2004 

L przeds iębio rczośc i 
gminy gminy gminy gminy gminy p. Entreprencurs hip TMR TMR TMR TMR TMR 

developmcnt lcvcl communities com munities communities communities communities 

Gminy bardzo Ustronie Ustronie Ustronie Ustronie Ustronie 
dobre Morskie 0,8 141 863 Morskie 0,8236893 Morskie 0,7994044 Morskie 0,7806258 Morskie 0,80024 19 
Very good 
communities Mielno 0,6070360 Mielno 0,6095067 Mielno 0,65 11 63 1 Mielno 0,6745194 Mielno 0,6787439 

Gminy dobre Koło brzeg 0,3875635 Ko lobrzeg 0,45 12406 Kolo brzeg 0,4030857 Kolo brzeg 0,3936550 Ko lo brzeg 0,3964472 

2 Good BiesiekierL 0,3646 189 Biesieki erz 0,3673253 Bies iekierz 0,3870569 Biesieki erz 0.3753024 
communities Gościno 0,3680554 

Bies ick ierL 0,328 1281 Gości no 0,30944 17 Gościno 0,3 1 ł3 852 Manowo 0,3 149042 Manowo 0,3 ł 7376 

Gośc ino 0,294857 Manowo 0,2994680 Manowo 0,30902 14 Gościno 0,3079 148 Będzino 0,274 1273 

Manowo 0,287 1700 Będzino 0,280382 1 Będzino 0,2693485 Będzino 0,27ł0995 Ostrowice 0,2722205 

Gminy przc c i~tne Będzino 0,26226 13 Slawobo rze 0,2689472 Ostrowice 0,2664505 Slawoborze 0,2584989 Dygowo 0,24369 18 

3 Average Dygowo 0,2602 177 Dygowo 0,253489 1 Slawoborze 0,2599682 Ostrowice 0,2546897 Świdwin 0,2433077 
communities Ostrowice 0,2505488 Ostrowice 0,2426479 Dygowo 0,2550 139 Dygowo 0,2487283 S ławoborze 0,2425355 

Slawoborze 0,2492962 Świdwin 0,232346 1 Świdwin 0,2 164 167 Świdwin 0,2396892 

Świdwin 0,2313874 

B iałogard 0,19996 11 

4 
Gm iny s ł abe 

Białogard 0, 1659 12 1 Białogard 0,1662406 Bi ał ogard 0, 1511977 Białogard 0,154005 Weck communities 

Żród lo: Obliczenia wlasne . 
Source: Own ca lculations. 
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(wyjątek - Dygowo) lub aglomeracjami miejskimi. Najniższe wartośc i TMR osiągaly 
gminy popegeerowskie, w których gospodarkach istotne znaczenie ma rolnict\vo. 

W celu usta lenia zależności między potencja lem spolecznym a poziomem rozwoju 
przedsiębiorczości posłużono się wspólczynnikiem kore lacji liniowej Pearsona , który 
pozwala na okreś l en ie siły za leżności między dwoma lub więcej cechami mierza lnymi. 

W kolejnych latach ana lizy wspólczynnik korelacji r i statystyka t przyjmowaly 
wartości zaprezentowane w tabe li 3. 

Tabela 3. Współczynnik korelacji liniowej r i statystyka t mic,:dzy TMR dla potencjału spo ł ccz.ncgo 

i TMR dla poziomu rozwoju przedsiębiorczośc i w ł atach 2000-2004 
Table 3. Correlat ion coefficient r and statistic t between TMR for social potenti a! ::i nd TMR for 

entrepreneurship development łeve l in 2000-2004 

Rok Współczynnik korelacji r 
Year Correlation coefficient r 
2000 0,685393 

200 1 0,687628 

2002 0,6 11084 

2003 0,685244 

2004 0,652244 

Żródlo : obliczenia własne . 
Source: own calculations . 

Statystyka 1 

Statistics I 

2,976492 

2,994876 

2,441259 

2,975273 

2,721044 

t„ przy a = 0,05 i /1 - 2 = I O 
t0 by a = 0,05 and /1 2 = I O 

2,228 

We wszystkich latach analizy wspólczynniki korelacji między TMR dla potencjału 
społecznego i TMR dla poziomu rozwoju przedsiębiorczośc i są statystycznie istotne na 
poziomie 0,05 . Jest to korelacja wyraźna (powyżej 0,5) i dodal'ni a, co oznacza, że wyż

szemu poziomowi potencjału spolecznego towarzyszy, ś rednio biorąc , wyższy poziom 
rozwoju przedsiębiorczości. Na podstawie uzyskanych wyników potwierdzono hipot ezc;: 
o przestrzennym zróżn i cowaniu poziomu rozwoju przeds i ę bi orczo ' ci , j ako zjawisk u 
determinowanym poziomem potencjału spo łecznego. 

WNIOSKI 

Na podstawie powyższych rozważar1 sformułowano n astęp uj ące wnioski: 
I. Poziom rozwoju przeds iębiorczości pozostaje w za l eżn ośc i z potencjałem spo-

łecznym, na co wskazuje wyraźna i dodatnia korelacja między rozpatrywanymi zjawiskam i. 
2. Gminy o korzystnym położeniu przyrodniczym i komunikacyjnym charakterywjc 

wyższy poziom potencjału społecznego. Obserwuje s i ę w nich równi eż wyższy poziom 
rozwoju przedsiębiorczości. 

3. Zarówno potencjał spoleczny, jak i poziom rozwoju przeds i ębiorczośc i w gminach 
podregionu koszaliń skiego nie wykazywały znacznych zm ian w czasie . We wszys tkich 
natomiast latach ana li zy obserwuje s i ę znaczne przestrzen ne zróżnicowa ni e zjawisk 
poddanych badaniom. 

4. Identyfikacja zasobów spolecznych i gospodarczych jednostek samorządu teryto-
rialnego jest konieczna i powinna stanow i ć punkt wyjśc i a dla plan owania strategicznych 
dz i a łań na każdym szczeb lu sam orządu terytorialnego. 

Oeco110111ia 5 (/ ) 2006 



70 A. Oleńczuk-Paszel 

PIŚM IENNICTWO 

Brodziii ski Z. , 2004. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - propozycje 
metodyczne [w:] Urban S. (red.) Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobi znesu w Polsce po 
przystąpieniu do Unii Europejskiej , Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr I015, Wrocław. 

Fedyszak-Rad ziejowska B., 2002 . Przedsiębiorcy wiejscy 200 1. Stab ilizacja bez rozwoju [w:) 
Kloclziii ski M., Fedyszak- Radziejowska B. (red .), Przeds i ęb iorczość wiejska w Polsce 
i krajach Unii Europejskiej, PAN IRWiR, Warszawa. 

Gaziii ska M. , 2003 . Prosta metoda kl asy fik acji gmin województwa zachodniopomorskiego 
z uwzg l ędnieniem rozwoju demograficznego i ekonomicznego [w:] Jaj uga K., Walesiak 
M. (red.), Taksonomia I O. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace 
Naukowe AE we Wrocławiu nr 988. AE, Wrocław. 

Greri J. , I 970. Modele i zadani a statystyki matematycznej, PWN, Warszawa. 
ll ellwig Z„ I 968 . Zastosowanie metody taksonom icznej do typologicznego podzi ału krajów ze 

wzg l ędu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i s trukturę wykwalifikowanych kadr, Prze
g l ąd Statystyczny nr 4. 

Kloclz iri ski M„ Rzeczkowska M„ 2000. Rozwój przedsiębiorczośc i wiejskiej w krajach Unii 
Europejsk iej - wskazówk i dla Polski [w:] Kłodziiiski M. (red.). Rozwój przedsiębior
czośc i wiejsk iej w warunkach integracji z Unią Europej ską, PAN IRWiR, Warszawa. 

Makać W .. 1998. Ranking poci wzg lędem sytuacj i na rynku pracy, Wiadomości Statystyczne nr 5. 
Mloclak /\ .. 2002. Taksonomiczne mi erniki przes trzennego zróżnicowania rynku pracy, Wiado

mośc i Statystyczne nr 4. 
Sobczyk M„ 2000. Statystyka, PWN, Warszawa. 
Wieczorek P .. 2003. Perspektywy małych i średn ich przeds i ębio rstw po akce~ji Polski cło UE, 

Wiadomośc i Statystyczne nr I I. 

SOC IAL COND ITIONS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN RUR.AL 
J\REAS 

Abstract. The airn of researchcs presented in the article is identification of social potential 
and entrepreneurship clcvelopmen t levcl in rural areas. Each comm uni ty is equipped in 
va lues whi ch peculiar uti lization is base of it 's socio-economic development. In addi tion 
cach ul' th L: rn cuuld usc the same set of instrurnents that support development. For that 
rcason chccking up 0 11 values state and optimum utilization of cleveloprnent instruments are 
so i111portant. Rcsearchcs wcre carTi ed in 2004, arnong 12 rural communit ies in koszali1iski 
subrcgion. Time rangcs uf researchcs rcfcr 2000- 2004. Statistic, analysis and compari son 
111cth ods were usecl in th e arti clc. For clatcs prcsentation graphic mcthocls were used. 
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SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH 
SKARBU PAŃSTWA W POLSCE 

Robert Pałasz 
Akademia Rolnicza w Szczecinie 

Streszczenie. Celem niniejszego opracowania było zaprezentowani e podstaw prawnych 
przekształceń własnościowych , jak również przebiegu sp rzedaży i d z i erżawy grunt ów 
rolnych Skarbu Pań stwa w Polsce, które rozpoczęły sic,: w całej Europie Środkowo
-Wschodniej na początku lat 90. Podstawowym źród łem wykorzystanych materiałów by ł y 

dane pochodzące przede wszystkim z Agencji Nieruchomośc i Rolnych , publikacji. j ak 
również bezpośrednich wywiadów z osobami zajmuj ącymi s ię s przedażą i dz ierżaw;\ 

gruntów Zasobów Skarbu Państwa . Analiza zagospodarowania gruntów obejmuje lata 
1992-2004 oraz wszystkie polskie województwa. Opracowanie zako1'1czono wni oskami, 
które mogą zostać wykorzystane w praktyce. 

Słowa kluczowe: grunty Skarbu Paiistwa, Polska, województwa 

WSTĘP 

Jednym z wielu problemów i celów, jakie stanę ły przed Europą Ś rodkowo
-Wschodnią na początku łat 90., była prywatyzacja i restrnkturyzacja sektora pa1istwowc
go, w tym w rolnictwie paiistwowych gospodarstw ruł11yd1 (PGR). Oparte na najemne.i 
sile roboczej PGR-y okazały się najbardziej wrażliwe na za i s tniałą sy lll acj ę ekono
miczną. Niska sprawność ekonomiczna, brak płynnośc i finan sowej i wyp ł aca ln ości 

doprowadziła do rozpoczęcia restrukturyzacj i tego sektora. Wielu znanych ekonomi
stów zwróciło s ię wówczas z apelem do M. Gorbaczowa o niewszczynani e prywa tyzacji 
w byłych republikach radzieckich. Świadczy to o problemach , które niosła ze sobą 
zmiana struktury sektora rolniczego w krajach Europy Środkowo-Wschodni ej. 

W Polsce decyzja o prywatyzacj i i restrukturyzacj i zapad ła szybko na szczeb lac h 
rządowych bez uwzględniania kwestii społecznych i ekonomicznych w przys zł ośc i . 

In stytucj ą, której Skarb Państwa powierzy ł prawo wł asności i inne prawa rzeczowe 
gruntów s tał a s i ę Agencja Własnośc i Skarbu Pa1i stwa (A WRSP). Agencja zamierza ł a 

uporać s i ę z problemem prywatyzacji w c i ągu 2- 3 ł a t. N ie uwzg l ęd ni on o jednak wic iu 

Adres do korespondencji - Corresponding author: Robert Pa łasz, Akademia Rolnicza w S:t.c1.ccini 1:, 
Wydział Ekonomiki i Organ izacji Gospodarki Żywnościowej. Katedra Ekonomii. ul. Żołni ers ka 
47, 7 1-2 ł 0 Szczecin, tel./fax (09 ł ) 487 69 49 
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przeszkód, które doprowadziły do sytuacji, że po trzynastu latach jej funkcjonowania 
(do 3 1 marca 2005 r.) sprzedano zaledwie 32% ogółu przejętych gruntów. 

G łówn e przeszkody w reali zacji szybkiej restrukturyzacji i prywatyzacji to zbyt 
mala li czba nabywców i brak kapitału. Nie uwzględniono również regionalnych zróżni
cowań rolnictwa oraz znaczenia PGR dla lokalnej społeczności (kluby, mieszkania, 
organizacje kulturalne i sportowe). Likwidacja PGR bez programów pomocowych dla 
s poleczności wiej skiej doprowadziła do marginalizacji polskiej wsi i wystąpienia pato
logii wśród jej mieszkaI'iców w tzw. regionach popegeerowskich . Wiele osób nie mogło 
i do dnia dzisiejszego nie może poradzić sobie z „nową rzeczywistością", żyje w skrajnej 
nędzy, nie wid ząc perspektyw poprawy swej sytuacji. 

Celem artyk ułu jest przedstawienie i ocena podstaw prawnych prywatyzacji i restruk
turyzacji sektora państwowego w rolnictwie. Przede wszystkim chodzi o zaprezentowanie 
stan u i przebiegu w czasie s przedaży oraz dzierżawy gruntów rolnych Skarbu Państwa. 

W opracowaniu wykorzystano głównie dane liczbowe z Agencji Nieruchomości 
Rolnych oraz inne publikacje związane z tym tematem. Analizę poparto bezpośrednimi 
wywiada mi z pracownikami Agencji. 

PODSTAWY PRAWNE PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE 

Przyj ę to wiele ustaw daj ących podstawy prawne do prywatyzacji i restrukturyzacji 
PGR. Stale jednak wymagały one poprawek w wyniku nieprzewidzianych do końca, 

a poj aw i aj ących s i ę zmian w społeczno-ekonomicznej rzeczywistości po 1989 roku. 
Pierwszą ustawą związaną z przekształceniami własnościowymi była uchwalona już 

25 wrześni a 198 1 roku ustawa o przedsiębiorstwie państwowym [DzU z 1981 r. Nr 24, 
poz. 122]. Ustawa dawała podstawę prawną do likwidacji przeds iębiorstw z przyczyn 
ekonomicznych i prywatyzacji mienia przez s przedaż lub wniesienie do spółki. Wcze
ś ni ej obow i ązywa ł a ustawa Prezydenta RP z 24 paźdz i ernika 1934 roku pn . „Prawo 
upad ł o ciowe". 

Uwarunkowania przekszta łceń własnościowych wyraźnie zmieniły się po 1989 roku, 
ki edy przys tąp i on o do wdrażania zasad gospodarki rynkowej . Wtedy właśnie koniecz
no · c i ą s t a ł o s i ę uchwalenie nowej ustawy. Ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw 
pai"1 stwowych przyję to 13 lipca 1990 roku [DzU z 1990 r. Nr 51 , poz. 298]. Umożli
w i ała ona prywat yzację poś redni ą przez przekszta łceni e przeds i ęb iorstwa państwowego 

w j ed n oosobową spółkę Skarbu Pa1istwa z prawem do zbycia akcj i innym podmiotom. 
Prywatyzac_ja mogla być dokonana przez likwidacj ę przeds i ębiorstwa, a potem jego 
s przedaż w częśc i lub cało ci, wnies ienie do spó łki lub odpłatnego wykorzystania. 
Ustawa ta jednak nie była dostosowana do warunków przeds i ębiorstw rolnych. Główną 
prtcs kodą. jaka s tan ę ł a na drodze do pomyś lnej prywatyzacji , były ograniczenia 
w n kre ie obrotu ni e ruchomośc i a mi ro ln ymi będącymi w użytkowaniu PGR. 

W praktyce na mocy u tawy z 13.07. 1990 rok u zlikwidowane ty lko 5 pa1istwowych 
gospodarstw ro lnych. Na jej podstawie w 84 PGR-ach wszczęto proces p1ywatyzacji. 
1ospodar twa te mialy zczególnie trudną sytuacj ę finansową w wyniku wysok iego 

1adlu .lcni a. Proces p1y watyzacji zatem nie pos t ępowa !. W latach 1990- 199 1 pracami 
prywatytacyjnymi obj ę t o 320 przed s i ę bi o rstw. Tak wi ęc efekty prywatyzacji PGR 
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i możliwości uczestnictwa polskich rolników w tej prywatyzacji , były dużo gorsze niż 
planowano. 

Nieprzydatność dotychczasowej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw pai1stwo
wych spowodowała aktywizację środowiska pegeerowskiego i doprowadziła do jej 
nowelizacji. Prace legislacyjne nad nową ustawą podjęli posłowie reprezentujący zain
teresowane środowisko. Pod koniec pierwszej połowy 199 l roku powstał projekt nowej 
ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pai1stwa oraz o zmianie 
niektórych ustaw, która została przyjęta przez Sejm w dniu 19. l 0. 1991 roku [DzU 
z 1991r.Nr107, poz. 464 z późn. zm.]. Ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego [DzU 
z 2003 r. Nr 64, poz. 598] uchwalono 11.04.2003 roku . 

ZADANIA AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I EFEKTY 
W PRZEJĘCIU GRUNTÓW 

Agencja Nieruchomości Rolnych, na mocy nowelizacji ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Pai1stwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 5 maja 
2004 roku, została wyłączona z zadail tworzenia nowych miejsc pracy w restrukturyzo
wanych przedsiębiorstwach i działań o charakterze socjalnym polegających na wspiera
niu byłych pracowników popegeerowskich. Do jej głównych zada11 należy: 

tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produk
cyjnego zasobów własności rolnej Skarbu Państwa, 

restrukturyzacja i prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolni cze, 
obrót nieruchomościami oraz innymi składnikami majątku Skarbu Pai1stwa użytk o
wanymi na cele rolnicze, 
administrowanie zasobami majątkowymi Skarbu Pallstwa przeznaczonymi na ce le 
rolnicze, 
zabezpieczenie majątku Skarbu Pallstwa, 
prowadzenie spraw urzędowo-rolnych na gruntach Skarbu Par1stwa oraz popierani e 
organizowania na nich prywatnych gospodarstw rolnych. 
Agencja posiada bardzo duże możliwości i swobodę w zagospodarowaniu maj ątki em. 

Może go sprzedawać w całości lub części , oddać w admini strowanie w ce lu gospoda
rowania, przekazać w zarząd, jak i wydzierżawić . Agencja Ni eruchomośc i Ro lnych 
(ANR) objęła majątek po 1666 byłych PGR-ach , 111.in. grunty o ogó lnej powierzc hni 
3753 tys. ha. Ponadto 607 tys. ha gruntów pochodziło z PFZ. Razem od początku dzia 
łania Agencji do ko11ca marca 2005 roku do Zasobu WR SP przej ę to 4709,5 tys . ha 
gruntów. Do zasobów weszły również budynki gospodarcze , maj ątek obrotowy, mi esz
kania, obiekty rolno-przemysłowe i usługowe (sklepy, hotele, zajazdy, przedszkola, obiekty 
sportowe i kulturalne). W zarządzie znalaz ł s i ę m aj ąte k 2255 zespo ł ów dworski ch 
i pałacowo-parkowych. 

Aktualny stan prywatyzacji w połowi e 2005 r. przej ę tyc h do A N R zasobów j est ra
czej niski . Zostało sprzedanych 32% ogółu przej ętych gruntów. Z pozost a łyc h w Zasobie 
około 80% jest dzierżawion e, a 16,5% czeka na rozdysponowa nie. Najw i ęcej gruntów 
przejęto w woj. zachodniopomorskim - 71 ,4%, lubuskim - 67,8% i warmiń s ko

-mazurskim - 6 l ,6% . Najmniejszą zaś powi erzchni ę A NR przej ę la w woj . malopo lsk im 
- 4,0%, mazowieckim - 4 ,5% i łódzkim - 6,20% (tab. I). 
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Tabela I. Powierzchnia gruntów przej ętych przez ANR według województw (3 ł .03.2005) 
Table I. Area of grounds taken over by APA by provinces (3 1.03.2005) 

Województwa - Provinces 
Grunty przyjęte do Zasobu WRSP - Area taken over by APA 

Doln oś l <1s kie 

Kujawsko-pomorskie 

Lubelskie 

Lubuskie 

Lódzk ic 

Malopolskic 

Mazowieckie 

Opolskie 

Podkarpackie 

Podlask ie 

Pomors kie 

Śh1s ki e 
Św i ~ l o krzys ki e 
Warm iń s k o-mazurskie 

Wielkopolskie 

Zachodniopomorskie 

Polska 

Ż. ró cl l o: ANR. Zespól Gospodarowania Zasobem. 
Sourc..:: APA, Resources Management Team. 

ha % 

494 585 44,0 

270 592 22, I 

l 90 409 10,5 

360 583 67,8 

79 79 1 6,2 

38 925 4,0 

l 16 965 4 ,5 

184 4 19 31 ,0 

15 1 826 15,7 

127 890 9,4 

434 092 42,1 

82 982 13,l 

49 6 11 6,9 

816 007 61,6 

497 109 24,8 

8 13 720 71 ,4 

4 709 506 24,4 

Agencji Nieruchomośc i Rolnej zarzuca s ię , że działa zbyt opieszale, niekompetent
nie i korupcyjn ie. Uważa s i ę, że uwikłana jest w za leżności polityczne i personalne. 
Podaje s i ę to za powód, dlaczego transformacja polskiego rolnictwa przekroczyła dopie
ro pierwszy etap, czy li prywatyzacji PGR. Uważa się, że większość gruntów nie mogła 
być sprzedana, ponieważ są z niej wyłączone grunty określonych kategorii (np. pod 
jeziorami , do których mają zastosowanie przepisy o wodach płynących) , nieruchomości 

znajd uj ące s i ę w użytkowaniu wieczystym oraz w trwałym zarządzie , w dożywotnim 
użytkowaniu emerytów i rencistów. Wyłączona ze sprzedaży jest również ziemia, do 
której zg laszaj ą roszczenia byli wlaściciele lub ich spadkobiercy. Problemy te wskazują 
na trudnośc i . j ak ie s toj ą w perspektywie nas tępnych lat przed ANR w prywatyzacji 
ektora ro lniczego. Warto więc zas tanowi ć s i ę nad różnymi formami zagospodarowania 

mienia Skarbu Pallstwa i przykładowo zamiast preferowanego kierunku, jakim jest 
s przedaż. uzn ać dz i e rżawę jako tTwa łą formę zagospodarowania ziemi rolniczej. 

S PRZEDAŻ GRUNTÓW 

gencja rozdysponowuje przejęty m aj ąt ek w różny sposób. J edną z form jest prze
n iesien ic pr:iwa w łasnośc i . które następowa ło przecie wszystkim na drodze sprzedaży . 

ni coclpbt nego przekaza nia uprawnionym podm iotom lub wniesienia j ako aportu do 
s półek prawa handlowego. Form ą ni etrwa ł ego rozdysponowania jest dzierżawa i prze
k:m mie w administrowan ie osobom fi zycznym lub prawnym. 
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Sposób zagospodarowania przejętego mienia był na ogół formą kompromisu pomię

dzy sprzecznymi oczekiwaniami rolników, załóg , byłych właścicieli czy też banków. 
Oznaczało to uwzględnienie wielu czynników społecznych i gospodarczych, takich jak: 

popytu na ziemię zgłaszanego przez rolników lub pracowników likwidowanych 
PGR-ów, 
stanu prawnego nieruchomości (konieczność uwzg lędni eni a wniosków o reprywat-y
zację złożonych przez byłych właścicieli lub ich spadkobierców), 
możliwości wydzielenia jednostek gospodarczych (gospodarstw rolnych, rybackich, 
szklarniowych, zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego), dających gwara n cj ę 

trwałej sprawności ekonomicznej , 
sytuacji społecznej danego regionu w zakres ie rynku pracy (stan bezrobocia struktu
ralnego). 
Najwięcej gruntów sprzedano w latach 90., a wynikało to z prawa pierwokupu, 

z którego korzystali dotychczasowi dzierżawcy . Następnym , ważnym czynnikiem 
zwiększającym rozmiary ziemi sprzedanej przez A WRSP (obecnie ANR) była korzyst
na polityka kredytowa pal'lstwa. Wzrosło wówczas za interesowanie kupnem ziemi - nie 
tylko wśród byłych dzierżawców, ale również ze strony indyw idualnych rolników. 
W sprzedaży gruntów są głównie nieruchomości o mał ej powierzchni , np . 48% umów 
dotyczyło działek do 1 ha, a około 39% od I do I O ha. Z kolei około 12% umów doty
czyło areału od 1 O do 1 OO ha, a w ponad I% były to powierzchnie powyżej I OO ha. 

Największe rozmiary sprzedaży gruntów Agencja odnotowała w 1996 rok u Sprze
dano wówczas 192,6 tys . ha (w 2002 r. - 159,2 tys. ha, w 1997 r. - 149 ,4 tys. ha) . Naj
większą dynamikę w porównaniu z rokiem poprzednim os i ągni ęto w 1993 roku -
51 6%, w 1995 roku - 176%, i w 1996 roku - 167% (tab. 2). 

Tabe la 2. Sprzedaż gruntów z Zasobu WRSP w latach 1992- 2004 
Table 2. Sale of WRSP grounds in 1992-2004 

Rok Powierzchnia sprLedana (w tys. ha) 
Year Sold area (thousand ha) 

1992 9,5 

1993 49,0 

1994 65,4 

1995 11 5,4 

1996 192,6 

1997 149,4 

1998 146,5 

1999 11 9,0 

2000 120,1 

200 1 147 ,0 

2002 159,2 

2003 10 1,7 

2004 104,3 

Ż ródlo: ANR , Zespól Gospodarowan ia Zasobem. 
Souree: APA , Resources Management Team. 
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Dynamika s przedaży rok poprzedni = I OO 
Dynamics o f' sa le prcvious yca r = I OO 

I OO 

5 16 

133 

176 

167 

78 

98 

81 

10 1 

122 

108 

64 

103 



76 R. Pałasz 

W 2004 roku sprzedaż i darowizna średnio wyniosły 2,3 ha. W 2004 r. daje to obrót 
na poziom ie ponad 300 tys. ha. Jednak należy się liczyć, że rozmiary tego obrotu mogą 
być większe, ponieważ obrót większymi areałami ziemi rolnej, zgodnie z wolą ustawo
dawcy, może być poza kontrolą Agencji. Ogólna powierzchnia sprzedanych gruntów 
z Zasobu wyniosła 104,3 tys. ha (98%). W porównaniu z poprzednim rokiem sprzedaż 
gruntów wzrosła o 3%. W 2004 roku liczba transakcji sprzedaży wyniosła ponad 15,5 tys. 
W tej liczbie transakcji grunty rolne stanowiły 14 tys. ha (91%). W poprzednim zaś 
roku mierniki te wynosiły 14,5 tys . oraz 13,3 tys. ha (92%). W ten sposób w 2003 roku 
ś red nia powierzchnia gruntów rolnych przypadających na I umowę wyniosła 7,2 ha, 
a w 2004 roku - 7,5 ha. I stnieją znaczne różnice w wielkości sprzedaży. Wynika to mię
dzy innymi z posiadanych zasobów oraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych 
i ich struktury agrarnej. Według stanu na 31.03.2005 roku, najwięcej gruntów sprzedano 
w woj. warmińsko-mazurskim - 291 658 ha, pomorskim - 172 596 ha i wielkopolskim 
- 139 721 ha, najmniej zaś w woj. małopolskim - 12 668 ha, świętokrzyskim - 19 461 ha 
i ś ląskim - 20 298 ha (tab. 3). Oprócz gruntów Agencja sprzedawała mieszkania, 
obiekty rolno-przemysłowe usługowe i zabytki, jeziora i stawy. Część mienia została 
przekazana nieodpłatnie gminom, kościelnym osobom prawnym i Lasom Państwowym. 
Do końca 2004 roku zostało bezpłatnie rozdysponowane 15,2 tys. ha gruntów, wiele 
ob iektów socjalnych, kulturowych, sportowych i zespołów dworskich. 

Tabe la 3. Powierzchnia gruntów sprzedanych i wydzierżawionych przez ANR według woje
wództw (3 1.03.2005 r.) 

Table 3. Area of grounds sold and łeased by RPA by provinees (31.03.2005) 

Województwo - Provincc 
Sprzedaż - Sale Dzierżawa - Leasing 

ha % ha % 

Dolnoś l ąs kie 139 057 28, 1 264 146 80,7 

Kujawsko-pomorskie 72 599 26,8 155 404 93,0 

Lubelskie 8 1 526 42,8 66 050 68,1 

Lubuskie 99 748 27,7 173 705 73,5 

Lódzkie 36 454 45,7 30 201 74,5 

tvlalopolskie 12 668 12,S 15 559 70,0 

Mazow iec ki e 49 236 42,1 35 202 57,8 

Opolskie 43 882 23,8 123 987 91 ,8 

Podkaqmckie 68 939 45,4 37 609 59,2 

Podlaskie 37 053 29,0 60 548 8 1,3 

Pomorski e 172 596 39,8 188 589 79,6 

Ś l ąs ki e 20 298 24,5 43413 74,6 

' wi <; tokrzyskic 19 46 1 39,2 14 616 51 ,8 

Wnrmiósko-mazurskic 291 658 35,7 376 456 78, I 

Wielkopolski e 139 72 1 28,1 267 539 85,4 

Zachodniopomorski e 22 598 27,4 4 16 410 76,6 

l{ nzcm I 507 494 32,0 2 269 434 78,6 

i.r clio: 1\ NR. /.. l'. sp61 Gospodarowania Zasobem. 
Olli c: AP/\ . Resources Management Team. 
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DZIERŻAWA GRUNTÓW 

Największym zainteresowaniem wśród rolników cieszyła s i ę jak dotychczas dzierża

wa. Wynikało to przede wszystkim ze względu na potrzebę zaangażowani a większych 

środków finansowych w porównaniu ze sprzedażą. Charak terys tyczną cechą dz i e rżaw , 

jako sposobu użytkowania nieruchomości , jest ich rotacja. Wydzierżawiona nierucho
mość po pewnym czasie wraca do ponownego rozdysponowania. Jest to związa ne 

głównie z wygasaniem umowy dzierżawy . 

Rozwiązanie umowy dzierżawy może odbyć s i ę za zgodą Agencji , jeś li dz i erżawca 

nie wywiązuje się z warunków tej umowy, gdy rezygnuje z dalszego gospodarowania 
lub decyduje się na zakup nieruchomości na własność. Znaczny udzi a ł wśród d z i e rża

wiących nieruchomości Skarbu Państwa stanowią spó łki utworzone przez byłyc h pra
cowników PGR. 

W dzierżawie z Zasobów WRSP na koniec 2004 roku łączni e pozostawało 2,3 mln ha. 
W całym 2004 roku Agencja zawarła ponad I 3 tys. umów dz i e rżawy na ł ączn ą po
wierzchnię przeszło 131 tys . ha. Dało to średnio około 1 O ha przeci ętnie w prze li czeniu 
na jedną umowę. W 2003 roku zawarto 12,4 tys. umów na 123 ,4 tys. ha. Dało to t a k że 

około 1 O ha na jedną umowę. 
Łącznie w dzierżawie z Zasobów WRSP na koniec 3 1.03.2005 r. pozostawalo 

2,3 mln ha. Najwięcej gruntów wydzierżawiono w woj. zachodniopomorskim - 4 16 41 O ha, 
warmińsko-mazurskim - 376 456 ha i dolnoś ląskim - 264 I 46 ha, a najmniej w świ ę to

krzyskim - 14 616 ha, małopolskim - I 5 559 ha i łódzkim - 3020 1 ha. 
Około 30% dzierżaw to tzw. dzierżawy słabe . Obecnie umowy dz i e rżawy gospo

darstw rolnych mają podstawy prawne dotyczące najmu i w w i ększośc i nie pas uj ą do 
rolnictwa. Głównym ich wadą jest fakt, że nierówno traktują w ł aśc i c i e li gruntów 
i dzierżawców . Według Federacji Pracodawców - Dzierżawców i Właśc i c i e li Rolnych 
dzierżawa rolnicza powinna być uznawana jako trwała forma gospodarowania ziemi , 
w tym również będącej w Zasobie Skarbu Państwa. Służyć temu może jedynie ustawowe 
uregulowanie dzierżawy rolnej , które doprowadzi do zrównania prawa właśc i c i e l a 

i dzierżawcy. Zagwarantuje także trwałość dz ierżawy rolnej i warunków gospodarowa
nia, włącznie z prawem dziedziczenia. W krajach „starej" UE rolnicy dz i e rżaw i ą ś red

nio około 40% użytkowanej przez siebie ziemi , a w USA ty lko 30% ziemi stanowi 
własność jej użytkowników . We Francji , w Belgii i Niemczech ponad 60% ziemi jest 
dzierżawione przez fannerów. 

W procesie restrukturyzacji rolnictwa część zasobów ANR zos tał a przekaza na ad
ministratorowi. Jest to forma kontraktu menedżers ki ego, który zostaje wy łoni on y przez 
Agencję na drodze konkursu ogłoszonego przez dyrektora oddz i ału Agencji , k i er uj ąc 

s i ę programem gospodarczym w złożon ej oferc ie o administrowan ie. Adm inistratorem 
projektu może być każda osoba fizyczna lub prawna. Adm ini strator musi ot rzym ać 

pełnomocnictwo Prezesa Agencji , jeśli chce sko rzystać z kredytów d łu go t erminowych . 

Ma prawo w imieniu Agencji zac i ągać zobowiązani a potrzebne na b i eżącą dz i a ł a ln ość. 

Pewnym ryzykiem jest fakt, że adm inistrator gospodaruje na konto dysponenta, którym 
jest Agencja. W wyniku tego Agencja uzurpuje sobie prawo do przeprowadzan ia kon
troli gospodarowania dotyczącej sposobu wykorzystania gruntów, utrzymania in wenta
rza, dotrzymyv;ania warunków umO\vy. 
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Administrowanie j est jednak formą tymczasową i przewidziano ją głównie dla gospo
darstw, których nie udało s ię sprzedać lub wydzierżawić, a jednocześnie są one w stanie 
funkcjo nować w gospodarce wolnorynkowej. W miarę możliwości i przy sprzyjających 
oko li cznośc i ach będą one podlegać dal szym przekształceniom . 

WNIOSKI 

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, co następuje : 

brak odpowiednich ustaw na początku lat 90. opóźnił i utrudnił prywatyzację majątku 
Zasobów Skarbu Państwa , 

- nieuwzg l ędnianie problemów finansowych ludności popegeerowskiej i liczby osób 
chętn ych do nabycia mienia par1stwowego, jak i również bagatelizowanie znaczenia 
PGR dla społecznośc i wiejskiej doprowadziło do wystąpienia patologii wśród 

mieszka r1ców wsi, 
rolnictwo indywidualne może funkcjonować bez prywatyzacji ziemi , a przekształce
nia własnościowe powodują powstawanie nowych gospodarstw indywidualnych, 

- rozwój d z i e rżawy , nie zaś własność prywatna stanowi najlepszą formę zagospoda
rowani a gruntów Skarbu Paóstwa, j est ważnym mechanizmem wzrostu wielkości 
gospodarstw rolnych, 
strukturę agrarną i rozszerzenie dzierżawy można poprawić przez zapewnienie lep
szego bezpieczeństwa umów dz i e rżawy gruntów rolnych, 
przeszkodą w sprzedaży i dzierżawie gruntów bywa niekompletna dokumentacja 
geodezyjna i niedostatek środków fin ansowych u podmiotów chcących nabyć grunty. 
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SALE AND LEASING OF AGRICULTURAL PRO PERTY OF THE STATE 
TREASURY IN POLAND 

Abstract. The aim of the mticle was to show lega! bases of propri etmy transfo nn ation 
and proeess of sale and leasing of agricultura l property of the State Treasury th at start ed at 
the beginning of 90 's in whole Centra l-Eastern Europe. Basic sources of inform ation wen; 
publications of the Agricultura l Property Agency as we!! as di rect intervicws with pcoplc 
engaged in sale and leasing of agricultu ra l property of the State Treasury. Furthcnn orc, 
the analys is concerns period of years 1992- 2004 and a ll Poli sh provinces. Fina lly, thcrc 
are practical conclusions presented at the end of the aniele. 

Key words: agricultu ra l property of the State Treasury, Poland, provinccs 
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PROCES KSZTAŁTOWANIA DOCHODÓW 
GOSPODARSTW ROLNICZYCH 

Małgorzata Zajdel 
Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 

Streszczenie. Celem niniejszego artykułu był o ukazani e w i ększośc i źróde ł. które mi a ł y 

wpływ na powstawanie dochodów rolniczych i ich zmi an między powszechnymi spi sami 
rolnymi, które odbyły s ię w latach ł 996 i 2002. W badaniach zwrócono uwagę na dochody 
powstaj ące z działalnośc i gospodarczej . z pracy pozaro lni czej , jak równi c?. emerytur 
i rent. Badania miały charakter analizy statys tycznej i op i era ł y s i ę w g ł ównej micrze na 
oficjalnych danych statystycznych. Dzi ęki nim stwierdzono przede wszystkim wzrost 
udziału działalnośc i rolniczej w całokszta łci e dochodów ro lni czych. co może świadczyć 
głównie o umacnianiu pozycj i ro lni ctwa właśc i wego, ale również o ograni czan iu pobocz
nych funkcji. 

Słowa kluczowe: dochód rolniczy, praca pozarolnicza. św i adcze ni a s po ł eczne ro lników 

WSTĘP 

Dochód jest ważną kategorią ekonomiczn ą. Obrazuje bowiem ws ze lkie wp ływy , 

a także wydatki, jakie dana osoba otrzymuje w pewnym okres ie. Przez pryzmat dochodów 
rolniczych możemy poznać poziom życ ia danej grupy ludnośc i , który k szt ałtowany j est 
w zależności od wielkości gospodarstwa, jego s i ły ekonom icznej i stopni a wydajności 

pracy. Dochody rolnicze pozwa laj ą poznać rozmiary i strukturę przychodów, j ak rów
nież poziom i strumi eń wydatków. Pozwa lają ponadto u stal i ć źród ła ich powstawa ni a 
i ki erunki redystrybucji w za leżn ośc i od wielkośc i rodzin y, poziomu kon sumpcji 
i kosztów utrzymania gospodarstwa domowego. 

Dochody ludnośc i rolniczej w przeszłośc i by ły zw i ąza n e główni e z czystą produk cj ą 

rolniczą. Obecnie coraz częśc iej są zas il ane z pracy pozaro lni czej , pracy naj emnej 
i środków kumulowanych w fundu szach ubezp ieczenia s po łecznego rolników. 
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-Rolnicza w Bydgoszczy. Wydzi ał Rolniczy. Katedra Informatyki w Zar7ąd7.aniu . ul. Kaliskiego 7, 
85-796 Bydgoszcz, e-mail: 111 .zajdcl@ma il. arr.bydgoszcz.pl 
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Gospodarstwa rolne są miejscem pracy i zamieszkania dla prawie 25% ludności 
kraju. Poznanie źródeł powstawania dochodu i sytuacji materialnej tej ważnej grupy 
s połeczno-gospodarczej jest więc istotnym czynnikiem charakteryzującym pozycję 

rolników wśród innych grup zawodowych. 
Cechą ch arakterystyczną ludnośc i rolniczej jest włączanie w cykl produkcyjny ludzi 

bardzo młodych ( 15 i więcej lat), czego nie obserwujemy w innych zawodach pozarol
niczych. Posługuj ąc s i ę tym kryterium można powiedzieć, że w rolnictwie - według 

spi su rolnego z 2002 r. - liczba osób aktywnych zawodowo liczyła 4,9 mln. Istotną 

cec hą op i s uj ącą populacj ę aktywnych zawodowo rolników jest wiek, który równolegle 
z podzialem na płeć i wykształce nie pokazuje parametry danej populacji. Najbardziej 
liczebną grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lat, co jest rezultatem naturalnego cyklu 
biologicznego. Na rynek pracy wchodziły nowe roczniki młodych rolników po zakończe
niu nauki na różnych poziomach edukacji , a generacja starszych rolników przechodziła 
na pozycj ę rencisty czy emeryta, czemu w ostatnim czasie sprzyjały renty strukturalne. 

Badania dotyczą kierunków zmian w strukturze dochodów w gospodarstwach rol
nych, jak ie zasz ly między dwoma spisami rolnymi z lat 1996 i 2002. Wyniki tych badań 
c h arak te ryzuj ą s i ę wysokim stopniem wimygodności i aktualności , ponieważ mają 

charakter powszechny oraz porównywalną metodykę zastosowaną w całym kraju . Bada
nia ·koncenu-owano na trzech grupach problemów, a mianowicie na dochodach powstają
cych z działa lnośc i gospodarczej, z pracy pozarolniczej oraz rent i emerytur. 

Badania mia ły charakter anali zy statystycznej i opierały s i ę w głównej mierze na 
ofi cja lnych danych statys tycznyc h. Badania oparto na wynikach powszechnych spisów 
ro lnyc h z lat 1996 i 2002, zawarte w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego. 

DOCHODY POWSTAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

Praca w gospodarstwie ro ln ym różni s i ę zasadniczo od zajęć w działach pozarolni
czych. gdz ie pracuj ące osoby są zatrndnione na podstawie umowy o pracę, która śc i ś l e 

reguluje w ·zystkie kwest ie z tym zw iązane , jak czas pracy, wysokość wynagrodzenia, 
prawa i obow i ązk i , a ta k że urlopy, ochrona zdrowia, ubezpieczenia itp. 

Zu1 elnie inaczej sprawa przedstawia s i ę w rolnictvvie. Rodzina rolnicza stanowi 
:woi · t ą za łogę gospodarstwa, bez śc i s ł ego rozpisania ról społecznych , zakresu obo
wi<i.zków i czasu pracy. Aktywno · ć zawodowa wyznaczona jest rytmem przyrody, przy 
czym ak tywność ta wygasza w okres ie zimowym, a wówczas koncentruje s ię na obsłudze 
inwentarza żywego. 

Brak c i ś l e okreś l onego cza u pracy i podzialu obowiązków wynikającego z tradycj i 
runkcjonowania gospodarstwa ro lnego powoduje, i ż nie występuj e kategori a płacy za 
pracr;: i ni c jest wyplacane wynagrodzenie. Zarówno wpływy, jak i wydatk i są kumulo
wane w ramach gospodarstwa domowego, a decyzje dotyczące kierunków przepływu 
ś ro lków linansowych są podejmowane na ogól zbiorowo, w wyni ku dyskusji co do 
prior tct w ważnyc h dla danej rodziny. 
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Dochody rolnicze trudno ująć w ścisłe reguły ekonomiczne, samo poj ęc i e dochodu 
jest mało precyzyjne, a przy tym złożone. Na ogół dochody te zw i ązan e są z produkcją 
w gospodarstwie i są wynikiem pracy rolników oraz ich rodzin , częs t o pows t aj ą t eż 

w efekcie prowadzenia działalności pozarolniczej. Coraz częściej pqjawiają s i ę innego 
rodzaju źródła dochodów, chociażby z funduszu ubezpiecze1i spo ł ecznych rolników. Na 
skutek następującego procesu uprzemysłowi enia vvydajność pracy w rolnictwie wyraź

nie rośnie , a liczba godzin pracy potrzebna na wykonanie danej czynności zmni ejsza 
się. Takie tendencje w rolnictwie przyczyniają s i ę do coraz mniejszego zaa ngażowani a 

czynnika pracy, zmniejszenia kosztów pracy i zwiększenia jej wydajnośc i . 

Dochody rolnicze były z reguły ni ższe ni ż w sferze pozarolniczej , co zwyk ł o s ię 

określać mianem dysparytetu. Polityka dochodowa w rolnictwie zmierza ł a do stworzenia 
przez państwo społeczno-ekonomicznych warunków osiągania przez ludność rolniczą 
odpowiedniego poziomu i tempa wzrostu dochodów. Wpływ na dochody rolnicze wy
wierają ceny rolne, obciążenia podatkowe oraz inne instrumenty polityk i gospodarczej 
państwa, jak preferencyjne kredyty, ceny paliw, sk ładki KRUS itp. Według J. Zegara, 
transformacja ustrojowa i społeczno-gospodarcza spowodowała istotne zmiany w sytuacj i 
dochodowej ludności rolniczej. Autor ten twierdzi, że zmiany te po lega ły na gwa łt ownym 

spadku dochodów w pierwszych latach transform acji oraz ich nieznacznym wzrośc i e 

w następnym okresie [Zegar 1998]. 
Zróżnicowanie dochodów rolniczych ma charakter przestrzenny i struktu ra lny. 

Z punktu widzenia przestrzennego dochody kształtowane były przez położenie danego 
gospodarstwa w określonym regionie lub makroregionie, gdzie popyt na produkty rolne 
był określany przez mieszkańców ośrodków wielkoprzemysłowych , wykazujących 

także zainteresowanie produktami pochodzącymi bezpośredni o od rolnika. Z kolei 
zróżnicowanie strukturalne powstaje na tl e hi storycznie ukształtowan ej struktury agra r
nej , pozwalającej na wyodrębnienie obszarów wiejskich ch arakteryzującą s i ę , , zdrową" 

strukturą i średnio większymi gospodarstwami rolnymi. Druga grupa rolników zloka li 
zowana jest na „ścianie wschodniej ' ', reprezentuj ącej typ rozdrobnionych gospodarstw 
rolnych [Wawrzyniak 2004]. 

Między spisami rolnymi z lat 1996 i 2002 minął czas pozwa l ający na zarysowa nie 
nowych trendów. Przede wszystkim zmni ejszyła s i ę li czba gospodarstw rolnych prowa
dzących działalność rolniczą z 96,6% wszystkich jednostek powyżej I ha w 1996 roku 
do 82,9% w 2002 roku. Interpretując to zjaw isko możn a powiedzieć , że z j ednej strony 
nastąpił wzrost udziału gospodarstw bez dochodów z d z i a ł a ln o ś ci rolni czej , z drugiej 
zaś strony nastąpiła dywersy fikacja dochodów pozysk iwanych z różn ych źróde ł. 

Problem gospodarstw bez dochodów powstających z dz i a łaln ośc i ro lniczej będ z i e 

się pogłębiał , ponieważ część małych jednostek przesz ła w rę ce nierolników, a ci ni c są 
zainteresowani produkcją na rynek. W trnkcie spisu rolnego pogrupowano gospodar
stwa według wartości sprzedanej produkcji rolniczej , przy czym n ajni ższą wa rt ość 

określono na poziomie 3- 5 tys. zł rocznie naj eclną j ednos t k ę . Wa rtośc i te mieszczą s i ę 

poni żej minimum życ i owego, gdyby tylko one s t a n owi ły pods tawę bytu rodzin y. 
O il e j eszcze w 1996 roku około 66,3% gospodarstw ro lnych mi eszczącyc h sic,; 

w przedziale od 1- 5 ha s przedawało towary o wartoś ci 3- 5 tys . z ł , to ju ż w 2002 roku 
odsetek ten spadł cło 40,5%. Na drugim biegunie są gospodarstwa n ajwi ę k sze , I i c zącc 
50 i w i ęcej ha, które zw iększyły warto ść s przed aży na rynek odpow ied nio z 34 , I% do 
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66,9%. Świadczy to wyraznte o istotnym wzrosc1e towarowej produkcji rolniczej 
i przyjętych kierunkach produkcji [Kierunki zmian 2004]. 

Analizując zmiany zachodzące w okresie pomiędzy spisami, należy stwierdzić 

występowani e zjawiska polegaj ącego na spadku dochodów z „czystej" działalności 

rolniczej na rzecz pozyskiwania dochodów z innych źródeł. Największy spadek docho
dów z działalności rolniczej zanotowano w grupie gospodarstw najmniejszych ( 1-5 ha) 
- z 93,7% w 1996 roku do 67,6% w 2002 roku. Gospodarstwa typowo towarowe 
(30- 50 ha) opierały swoje dochody tylko na działalności rolniczej (tab. l ). 

Tabela I . Gospodarstwa rolne wedlug ź róde l dochodów i grup obszarowych użytków rolnych 
Table I Farms in according to income sources and agricultural land area groups 

Grnpy obszarowe 
Dochody (w%) 

Liczba lncomes (in%) 
uży tków ro lnych 

gospodarstw z dzialalności (w ha) Lata z dz ialalnośc i 
Arca groups Ycars 

(w tys.) 
rolniczej 

pozarolniczej z tytułu z pracy 
Number or fanns emerytury najemnej of agri cultural land agricultural non-

(in ha) (thousands) 
activity 

-ag1icultural pens i on work 
activity 

Ogól cm 
1996 2035,7 96,0 5,7 62,3 
2002 195 1,2 78,0 7,2 46,0 33,3 

5 
1996 11 26.6 93,7 6,6 63,2 
2002 1146,3 67,7 7,2 43,7 36,2 

5 15 
1996 736,5 98,7 4,4 62,5 
2002 609,0 9 1,4 6,9 50,5 32,3 

15- 30 
1996 144,8 99, 1 4,6 57,7 
2002 147,8 96,6 6,7 47,6 20,7 

30 50 
1996 19,5 98,5 7,1 50,6 
2002 3 1,4 96,4 8,4 42,6 16,2 

50 i wi~ccj 
1996 8,4 97, 1 16,3 33,9 
2002 16,7 93, I 15 ,1 29,2 15 ,5 

Ż ród l o : Kierunki zmi an w strukturze dochodów gospodarstw domowych z użytkowaniem gospodarstwa 
ro lnego, GUS. Olsztyn 2004. 

ourcc: Dircc tions of changcs in incomc strncturc of households usi ng fanns, Central Statistical Office 
(CSO). Olsztyn 2004. 

DOCHODY ROLNICZE Z DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZEJ 

Dz i a ł a łn o ' ć pozarolnicza stala s i ę ważnym segmentem rolnictwa i jego rola będz ie 

ros la w mi arc,: rozwoju rolnictwa. Zmniejsze nie zapotrzebowania na czynnik pracy we
wn ątrz gospodarstwa jest przyczyną wys tępowania wolnej sily roboczej , która szuka 
zatrudnienia w sferze pozaro lniczej. 

Zgodn ie z przypuszczeniami badawczymi , za interesowanie działalnością pozarolniczą 
bi,: Izie ma l a ł o w mi arę wzrostu wi e lkośc i gospodarstwa. I rzeczyw i ście prawie 62,0% 
1 l a ś cic i c li go podarstw naj mniejszych ( 1- 5 ha) zn a l azło zatrudnienie w sferze pozarol
ni czej i te wie lk ośc i nie ul egły zmianie między spisami . Równ i eż o utrzymującej s i ę 

Icnclcncj i możemy mów i ć w wypadku gospodarstw ś redni ch (5- 1 O ha), w któ1ych 
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poziom tego zatrudnienia utrzymywał się na poziomie około 20,0%. Potem zaintereso
wanie tego typu pracą wyraźnie malało (tab. 2). 

Według badań GUS, zdecydowana większość (93 ,2%) wszystkich gospodarstw 
dek larujących prowadzenie działalności pozarolniczej podejmowała ją jak najbli żej 

miejsca zamieszkania, a ponadto w obrębie jednej sekcji (grupy). Najczęściej rolnicy 
prowadzil i działalność związaną z handlem deta!icmym i hurtowym, co st anowiło 19,7% 
ogółu podm iotów deklarujących prowadzenie takiej działalnoś ci. W przetwórstwie 
rolno-spożywczym liczba podmiotów uległa macznemu zwiększeniu - z 14,2% w ! 996 
roku do 26,6% w 2002 roku [Pozarolnicza działalność 2003]. 

Tabela 2. Gospodarstwa prowadzące pozarolniczą dział alność gospoda rczą 

Table 2. Fanns running nonagricultural activity 

1996 
Wielkość 
gospodarstw (w ha) liczba struktura liczba 

gospodarstw structure gospodarstw 

2002 

Fann ' s area (in ha) 
number of fanns (%) number of fa nns 

1- 5 93 005 61 ,6 158 092 

5- 10 29 890 19,8 50 856 

10-15 11 933 7,8 19 884 

15- 20 5 555 3,8 8 963 

20-50 6 695 4 ,4 11 76 1 

50 i więcej 3 957 2,6 5 435 

Razem 151 035 100,0 254 99 1 

Żródlo: Pozarolnicza działalność gospodarstw rolnych, GUS, Warszawa 1997 i 2003 . 
Source: Nonagricultural activity of fanns, CSO, Warsaw 1997 and 2003. 

struktura 
structurc 

(%) 

62.0 

19,9 

7,8 

3,5 

4,6 

2, 1 

100 ,0 

Spośród wszystkich gospodarstw rolnych realizujących pozaroln i czą dz i ał a lność go
spodarczą najwięcej (49 ,0%) zlokalizowanych było na terenie gmin wiej skich , 27,5% 
podmiotów leżało w gminach miejsko-wiejskich, a 23 ,5% w gminach miejskich. Te 
proporcje nie uległy istotnym zmianom między spisami rolnymi. 

Wpływy do budżetów domowych powstające dz ięki d ziała lnośc i pozarolniczej 
miały istotne znaczenie dla kształtowania ogólnego bilansu kosztów utrzymania rodzin 
wiejskich . Charakterystyka tej działalności wskazuje, że trudno by ł oby przeżyć n ie któ
rym rodzinom bez zasilenia zewnętrznego , dlatego dążono na ogó ł do podj C<c ia ka żdej 
pracy, niezależnie od profitów, jakie można było os i ągn ąć . 

DOCHODY ROLNICZE Z TYTUŁU EMERYTUR I RENT 

Po wprowadzeniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w 1990 roku dost ęp 

do rent i emerytur stał się powszechny i możliwy dl a szerszych rzesz producentów ro l
nych. Od tego czasu istotną rolę w tworzeniu dochodów rolni czych zaczę ły odgrywać 

świadczenia płynące z ubezpiecze t1 społecznych . S tąd w spi sie ro ln ym z 1996 rok u 
zanotowano duży odsetek gospodarstw rolnych wykazuj ących w przychodach duży 
udział środków płynących z tytułu rent i emerytur. 
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W okresie między spisami dochody ro lnicze ogółu gospodarstw ro lnych uzyskane 
z tego tytułu obniżyły s ię z 62,3% w 1996 roku do 46,0% w 2002 roku. Wytłumaczenie 
tego zjawiska nie jest proste, ale największa fala przyznawania świadczeń emerytalnych 
i przedemeryta lnych pojawiła się tuż po wprowadzeniu nowych regu lacji prawnych, 
a potem ustabilizowała się . Nastąpiła zmiana generacyjna pokoleń, a niektóre starsze 
rodziny utworzyły nawet odrębne gospodarstwa domowe, nie wchodzą więc w obręb 
gospodarstw n astępców [Wawrzyniak, Wojtasik 2005]. 

Mimo że wykazano, iż ponad 46,0% rodzin ro lniczych zasilanych jest środkami ze 
ś wiadcze1i społecznych , nie oznacza to bynajmniej , iż z tego przywileju korzystają 

w jednakowym stopniu wszyscy mieszkańcy wsi. Według badań L. Goraja i W. Jagły, 
w niektó1ych rodzinach świadczenia te stanowią poważną pozycję w budżecie, a przy tym 
jedyny, regularny dochód pojawiający się w gospodarstwie co miesiąc [Goraj, Jagła 2003]. 

Analiza udziału emerytur i rent w dochodach rolniczych wykazuje, że w 2002 roku 
najwi ęcej gospodarstw (23,6%) znalazło się w przedziale dochodów wynoszących 
11 - 30%, a najmniej (8,4%) w przedziale 51--67%. Oznacza to, że nie tylko gospodarstwa 
o ni skiej dochodowości korzystają ze świadczeń społecznych , ale właściwość ta rozkłada 
s i ę na wszystkie grupy ro lników (tab. 3). 

Tabela J. Gospodarstwa rolne wedlug źróde l dochodów i grup obszarowych użytków rolnych 
Tab le J. Farms in according to incomc sources and agricultural farm land area groups 

Grupy obszarowe 
Według udz i ału emerytur i rent w dochodach ogółem (w%) uży 1 ków rol11 ych Razem 

(IV ha) Lala (w tys.) According to pensions' sharc in total incomes (in%) 

/\rea groups Ycars Total 
ufagri c ułtural land (thousands) 1- 10 11 - 30 31 - 50 5 1-67 68- 90 91-100 
(i11 ha) 

Ogó ł em 
1996 1269,0 17,4 3 1,2 19, 1 8.8 19,7 3,7 

2002 896,6 14,2 23,6 20,1 8,4 22,4 11,3 

1996 7 12.5 8,0 25,0 20,8 10,8 29,1 6,2 
1- 5 

2002 500.8 5,8 16,9 20,1 9,2 29,9 18,0 

1996 460.2 24,8 39,5 18,8 7,3 9,0 0 ,6 
5- 15 

2002 307,4 18.5 31.1 22,5 8,7 15,6 3,5 

1996 83,6 49,5 38,4 8,7 1,8 1,5 0,1 
15- 30 

2002 70.4 42.7 37,3 13, I 3,1 3,2 0,6 

1996 9.9 66,7 27,8 3,9 0,6 0,8 0,1 
30- 50 

2002 13.2 6 1,3 29.4 6,6 1,0 1,3 0,4 

SO i w i ~ cej 
1996 2.8 76.7 19,2 2.8 0,4 0,7 0,2 
2002 4.9 73.2 20,0 4, 1 I.O 1,3 0,5 

/ n\dlo: Kieru11ki z111ia11 w strukturze dochodów gospodarstw domowych z użytkowan iem gospodarstwa 
ro l11 ego. G S. Ols11y11 2004. 
Sour ·c: Directions of changcs in incomc structurc or housd1olds using farms, CSU , Olszty11 2004. 

Od 1990 roku dochody płyn ące z emerytur i rent odgrywają znaczącą rolę w gospo
dar twach ro ln ych. a ich znaczenie roś ni e w uj ęc iu globalnym. Dostrzega s i ę przy tym 
pr~1widlowość , il. w mirirę wzrostu obszaru gospodarstwa maleje znaczenie tego czynnika. 
Drug;i prawid lowość sprowridza s i ę do tego. że przy wzrośc i e dochodowości właściwego 

ro ln ictwa spacl ;i udzial procentowy ś wiadcze 1i s połecznych. 
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Wpływy ze świadczeń społecznych są wmontowane w ogólny bilans dochodów 
rodzin rolniczych i stanowią istotny czynnik bytu rodzin wiejskich. 

PODSUMOWANIE 

Dochody gospodarstw rolnych są elementem polityki rolnej , informują bowiem 
o poziomie życia mieszka11ców wsi. Dochody te od dłuższego czasu pozostają na ni ższym 
poziomie w stosunku do sfery pozarolniczej , co jest ni epokoj ącym sygnał e m. Taki stan 
ma swoje negatywne skutki cywilizacyjne, nie pozwa l aj ące na utrzymanie odpowied
niego standardu i poziomu funkcjonowania w środowisku wiejskim. 

Przeprowadzona analiza dochodów rolniczych między spisami rolnymi z lat 1996 
i 2002 wskazuje na poprawę dotychczasowych negatywnych tendencj i. Przejaw ia sic,: to 
we wzroście dochodów z działalności „czysto" rolniczej , jako podstawy budowania 
strategii budżetu domowego. Wzrost ten jest istotny także dlatego, że rolnicy dążą cło 
tworzenia silnych gospodarstw towarowych, które bez innych czynni ków zapewni ą 

właściwą egzystencję swojej rodziny. 
Działalność pozarolnicza jest niezbędna dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi, ale po

winna być adresowana do gospodarstw o niekorzystnej strukturze agrarnej lub nadmiarze 
czynnika ludzkiego. Praca pozarolnicza lokowana w gospodarstwach dużych obszarowo, 
a nawet wielkoobszarowych, jest zapewne sygnałem , że jakieś czynniki pozostają w nie
doborze. Świadczenia społeczne rolników weszły na stał e do budżetów rodzin rolni 
czych, ale powinny być adresowane do osób rzeczyw i śc i e na to za s ługuj ących , a nic 
konsumowane przez dalszą rodzinę . Renty i emerytwy są elementem polityki społecz

nej państwa, o czym świadczy niski poziom składek na KRUS oraz duży poziom dotacj i 
skarbu państwa do wypłacanych świadcze 11. Do czynników wspomagających clochocły 

rolników można zaliczyć także pracę naj emną na rzecz innych rolników, dorywcze 
prace i świadczenie drobnych usług. Analiza potwierd z ił a wyjątkowo silne zróżni cowa 

nie społeczno-gospodarcze i terytorialne polskiego rolnictwa pod wzg l ędem dochodów, 
które nie zostały zniwelowane w ostatnich ł a tach. 
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PROCESS OF FARM INCOMES CHANGES 

Abstract. T he objecti ve of the study was to evaluate the sources o f farm income and their 
changes over the peri od between the agricultu ral registers of 1996 and 2002. A special 
attenti on has been paid to the ineome from eeonomie activity, non-agrieultura l j obs as 
we ll as from pensions. As purely stati sti ca l analys is the investigations were based mainly 
on officia! stati stical data. lt was fo und that the share of agricultura l acti vity in the whole 
farm income increased. lt can indicate a tendency of strengthening the position of 
ag ri cul tura l scctor accompanied by reducing its side activities. 

Key words: agricultura l income, non agricultu ra l job, social services for farmers 
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ORGANIZATION OF BOARDING FOR TOURISTS 
ON AGRITOURIST FARMS (ON THE EXAMPLE 
OF KUJAWSKO-POMORSKIE PROVINCE) 

Sławomir Zawisza, Anna J ankowska-Dymet 
University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz 

Abstract. The article deals with results of a survey concerning the boarding proccss 0 11 

agritourist farms of the Kujawsko-Pomorskie Province. The rcscarch was carri ed out by 
means of an opinion survey in August and September 2004 on 60 rcspondcnts. The survcy 
results indicate that the majority of agritouri st farm owners offcrcd the touri sts mea Is prc
pared by themselves Most of the visitors chose a full board consisting of thrcc dail y 
meals. Guests were also provided with properly equipped kitchcns or a kitchcn - likc 
place for cooking in case they chose self catering. Most often home made food products 
were sold and used for prcparing the meals. However, somc products had to be bought, 
especially: bakery, meat and fi sh or cereals. Tourists were also offcred wi th a ll kinds of 
unique, traditional dishes prepared according to original recipes (cake, pork-mcat products, 
mannalade, cottage cheese, pastry, butler, plump jam or candicd fruit s) as wc ll ;is mush
rooms, herbs, and honey from the host farm or from the loca! ones. 

Keywords: rura! areas, agriculture, farms , agritouri sm, boarding 

INTRODUCTION 

Ag1itourism is defined as spending leisure time in the country, on an agri cultural 
farm [Majewski 2004]. Such a farm can provide tourists with both basie and ex tra 
services. Most often apart from accommodation tourists are offerecl boa rcl (basie 
services). Whereas , extra services include: getting familiar with th e !ocal culture, hi king 
in the surroundings, horse riding lessons, picking mushrooms , Fores t frnits and hcrbs, 
as well as participation in the fi eld ac ti vities, or demonstrat ions o r such proccsscs 
as: cheese, butter production or baking bread , etc. 

Boarding oftourists who spend their free time on agricultural fa rms should be basccl 
on products coming from these fanns , or bought from the neighborin g oncs . Makin g usc 
of such products as: eggs, milk, frnits and vegetabl es brings substantial profit s not nl y 
for tourists, but also guarantees sale of agri cultural products for th e hos t farmer and th e 

Corresponding authors - Adres do korespondencji: Slawomir Zawisza, Ann a Ja nkowska-Dymc1, 
Akadem ia Techniczno-Ro lni cza w Bydgoszczy, ul. S. Kali skiego 7, bud . 3.1 , 85-796 Byd •osi.cz, 
c-mail: zaw isza@atr.bydgoszcz. pl 
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loca! community. Delicious, healthy and varied meals are of great value for the farm. 
Each holiday maker wants to have healthy and delicious food . Therefore, the cuisine has 
~ very big influence on the atmosphere of the stay. Tourists usually demand varied 
meals including !ocal specialties [Sikora 1995, p. 33]. Many landladies boast of some 
special dishes which are unique and made according to their recipes. Such distinctive 
di shes may become the fa1m visiting card . Preparing a meal for a bigger number of 
vis itors gives a poss ibi lity of making better use of all the products including those 
which have not been sold, or those of fu ll value but slightly worse quality, not fit for 
immediate sale, but properl y prepared as for example jams or compotes will provide full 
nutriti ve value meals, and what is more impo11ant, will not go wasted. Besides, fruit , 
mil k and vegetable products purchased by tourists on the fann can bring nice memories 
from a successful holidays or be an original gift for fiiends or relatives. This is of great 
importance from the economical point of view as those products will not go wasted and 
th e fa rmers can receive payment for them [Palich 2000]. 

The ra nge o f offered services depends on the fam1 capacity, and undergoes changes 
according to the touri sts ' demands. Forms of board offered for tourists can be divided 
into three groups [Woźniczko , Mikuta 2003 , Sikora 1999, pp. 209-231] : 

fu ll board , i. e. three meals consisting of breakfas t, dinner and supper, 
half board, i.e. one or two meals consisting of breakfast and warm evening mea! 
ca lled late dinner, 
self catering, i.e. prov iding tourists with properly equipped kitchen suitable for 
preparing meals. 
T he essence of agritourism is to encourage guests to spend time together and have 

meals shared with the hosts. Among mea! fo nns integrating visitors and hosts, including 
shared break fasts, dinners and suppers, we can di stinguish barbecues, picnics or bonfires 
I hojnacka, Zdroj ewska 2003]. Shared meals give a chance fo r talking, getting to know 
cach othcr, exchanging thoughts and points of view. They can be very interesting for both 
th e vis it ors and the host fa m1ers. The regul ar, more varied and properly matched meals 
can be bene fi c ial for the hosts as well [Palich 2000]. 

Board ing is o f great importance in agritour ist ac tivities. It is an indispensable, ultimate 
condition fo r proper functi oni ng o f the organism as we ll as maintaining good health and 
kee1 ing fit. Proper boarding means balaneed food that provides us with energy and all 
necessa ry components - buil ding and regulatory - in proper amounts and proportions 
cond iii ni ng good fu ncti oning of our organisms [Ko ll ajti s-Dołowy 1998] . Regardless of 
the above mentioned issues board ing can be genera lly considered at the fo llowing levels: 
- economic (food does not get spoilt , selling products and meals bri.ngs financial profits), 
- ~oc i a l (shi'! red mea ls make it poss ible to get to know one another better, conmrnni-

<.; ate ideas, broaden the mincl), 
cult ural (food production, demonstra tions, preparing dishes characteri stic for a given 
r ' gi n. ass istance and educati on in work are elements of fo lk traclition inherited 
f'ro m ge nerati on to genera tion thereby allowing to get familiar with the culture and 
hi s tory o f the loca I cuisine and subsequent customs and tradi ti ons), 
acs thctic-psyc hological (mu łtitude o r dishes . co lors. beauti fu ll y se1v ed di shes and 
dcora icd tab le impro c one·s wcll being. encourage psycholog ica l and emotional 
lcvc lopmcnt thercby provid ing joy. com fo rt and motiva tion to life and work) . 
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PURPOSE, RANGE AND METHOD OF RESEARCH 

The purpose of the research was to evaluate the frum ability of providing touri sts 
with boarding, and to decide on the quality of the services offered by the researched 
frums. Survey was carried out in August and September 2004 in two regions of the 
Kujawsko-Pomorskie Province 1

• Those were regions with a high concentration of agri
tourist farms, i.e. in Bory Tucholskie and Brodnickie Lake District. The lota! number of 
frums was 60. Intentional choice of agritourist fmms was made. The survey involved 
interviewing by questionnaires containing sets of questions and answers. 

In the population most respondents were women (71.7%). Persons aged 41 - 50 were 
predominant in this group as they were 48.3% of the surveyed. A less numerous was the 
group of 3 l-40 year aids (25.0%) , next, there were 51 - 60 year olds ( 15.0%), and o I der 
persons , mare than 60 years ald (6.7%), and finally very young persons below 30 
(5.0%). Among the surveyed, farmers with high school education (5 1.6%) preva iled as 
well as persons who graduated from vocational schools (35.0%), respondents who 
graduated from university or college were (10.0%), and especially those with elementary 
education (3.4%), were less numerous groups. The majority of farmers, that is 43.3 %1 
had frums of the size from l to IO ha, and 16.7% owned fanns of the size 11 - 20 ha. 
Next were frums whose ru·eas rru1ged within 21 - 30 ha (10.0%), ru1d very small ones with 
the area below 1 ha (10.0%). Not many fanns were class ified in the ranges of 31-40 ha 
(8.3%) and 41-50 ha (5.0%). Only few fru·mers who owi1ed farn1 s of the s ize 6 1- 70 ha 
offered tourist services (3 .3%), and between 51 - 60 ha only (I. 7%), whereas those who 
OW11ed fanns counting 7 l- 80 ha (I. 7%). 

SURVEY RESUL TS 

Surveys carried out revealed that 61.7% of agritourist fam1s offered different forms 
of board in the place of accommodation. (Fig. 1 ). In most of farms 89.20;;, tou ri sts were 
provided with three daily meals. 10.8% of visitors chose the half board offer. In the 
latter case tourists usually resigned from the last mea!, i.e. supper. Farmers showed big 
flexibility respecting the nceds and demands of tourisls. Persons who spenl their 11.: isun.: 
time actively could have two daily meals, i.e. breakfast and late war-m dinner. 

As the survey results show nearl y all exarnined farms offered a poss ibilit y o r se lf 
catering (91.7%). Fewer, only 38.3% offered only this form of boarding (1- ig. I), prov iding 
the visitors with an independent, well equipped kitchen (or a spec iall y adopted place fo r 
cooking) - 70.0%, or a kitchen shared with the hosts (26 .7%). This applied mainl y 
to farms that offered accomrnodation in a separate building: sum mer house, house or an 
apartment. Buying products from the agritourist farm is spec iall y im portant fo r persons 
who choose self catering as they need them for preparing their own mea Is. Direct sa le is 
beneficial for both the fru111er and the touri st as il brings the farmer profit, and prov ides 
the visitor with fresh food supply. Among the fam1s offering onl y accommodat i on as 
many as 60.9% made it possible for the touri sts to buy products from th em (F ig. 2). 

1 
Survcys wcre ca rri ed out by Anna Ja"nkowska- Dymct. 
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Most often there was a possibility of buying: eggs - 60.9%, potatoes and vegetables -
56.5%, milk - 4 7. 8%, fruits - 34.8%, cheese - 17.4%. In more than 1/4 of fanns tourists 
could buy butter and poult1y. 

Does not offer board 
(nie oferuje 
wyżyw i enia) 

38 .3% 

oDoes not otter board (nie oferuje wyżywienia) 

CJOffers boa rd (oferuj e wyżywienie) 

OFull board (pełne wyżywienie) 

CT']Half board (niepełne wyżywie nie) 

Fig. I. Board ing of touri sts in agritouri st fanns 
Rys. I. Żyw i eni e turys tów w gospodarstwach agroturystycznych 

>urcc: Own rcscarch. 
Ż. ródło: Badania w ł asne. 

Full board 
(pełne wyżywienie) 

89.2% 

Half boa rd 
( niepełne wyżywienie) 

10.8% 

Carri cd out survey confinned the thesis that guests during their stay on agritourist 
farms take advantage of the food availab le on the farm. Almost all the farms , as many as 
97 .3% clcc lared that on ly hea lthy, eco logical food was used for preparing meals for 
gucsts. The group of fresh products coming from the farn1 included mainly vegetables. 
/\c tuall y all the surveyed fa nns <lecia.red using vegetables for feeding guests. Also eggs 
and fruit s werc very commonly used fo r boa.rding purposes - about 90.0%, as well as 
poultry - 89.2%, whereas milk from the farm was offered by 70.3% of respondents. 

css than a half of the surveyed population declared that they used meat (beef and pork) 
fo r boarcl ing o f guests, which has been presented in Figure 3. Some fanns offered tourists 
abo honcy coming from their ow11 ap ia.ries. In the board offer apa.rt from the above listed 
'own products' thcre were also 'other ' products including fresh fish coming frorn their 
own ponds, goat mil k. orga nie mushrooms , and even veni son. 

Rcspon lcnts addi tionall y ciec ia.red baking their own cakes, bread and roll s as 'Ne li as 
ma kin g thcir own co ttage chccsc and pas ta, nearl y half of them produced butter and 113 
l"a ts. ndoubtcdly the va luc of the prepared food was its being emiched by forest fruits, 
mushrooms , hcrbs and home made vegetab le products such as: compotes, juice, jams , 
mannaladc and candied frnit s. No t many farms were equipped wi th rooms des igned for 
smoking rncat thanks to wh ich farmers could offer fresh smoked sausages or fish , 
though onl y fow fa nns had sucha fac ility (Fig . .+). 
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Offers board 
(oferuje wyży..vienie) 

61.7% 

Does not offer board 
(nie oferuje 
wyży..vienia) 

38.3% 

Offe rs sale of 
products 

(oferuje zakup 
produktów) 

60.9% 

EJOffers board (oferuje wyży..vienie) 

CJDoes not offer board (nie oferuje wyży..vienia) 

ootte rs sa le of products (oferuje zakup produktów) 

[]Does not offersale of products (nie ofe ruje zakupu produktów) 

Fig. 2. Possibility ofbuying agricultura l products from farmers offering only accommodati on 
Rys. 2. Możliwość zakupu płodów rolnych w gospodarstwach oferujących wy ł ączni e noc leg 

Source: Own research. 
Żródło: Badania własne. 

100.0% 
100.0% 100.0% 

90.0% 
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70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

18.9% 162% 
20.0% 

10.0% 

0.0% 
vegetables potatoes eggs fruits poultry m il k mea t hc1b hono y olho r 

(warzywa) (z iem nialO) fjaja) (owoce) (dmb l (m leko) (mięso) (zi d a) (miód) (inne) 

Fig. 3. Selected products coming from the fa rm , used fo r prepa ring mcals for gucsts 
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Rys. 3. Wybrane produkty pochodzące z wła s nego gospodarstwa ro lnego wykor·lys tywan c do 
przygotowywani a pos iłków dl a gośc i 

Source: Own rcscarch. 
Ż ró d ł o: Badania włas n e. 
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Fig. 4. Home made products used fo r preparing meals for guests. 
Rys. 4. Produkty wytwarzane przez gospodynie wykorzystywane podczas przyrządzania posiłków 

dla gośc i 

Sourcc: Own rcscarch. 
Ż ród l o: Badania wlasnc. 

More than a halfof agritourist fann owners (59.4%) admitted being self sufficient in 
respec t o f making use of their own products for boarding of their guests. However, 
products coming from outs ide sources were used as we!!. In all the farms cereals had to 
be bought , as well as sugar, rice , cakes and sweets. Frequently bread and butler, marga
rine ·and oil had to be bought , as well - 8 1. l %, fish and fish products (75.7%) and meat 
and its products (67.6%) . Respondents purchased: milk and milk products (29.7%), 
pota toes and vegetables (2 1.6%) and eggs ( l 0.8%) more rarely. 

CONCLUSIONS 

I n the Kuj awsko-Pomorskie Province most of the surveyed ag1itourist farms offered 
thcir gues ts different fo rms ofboarding in the place ofaccomm odation. Tourists usually 
acc ptcd the full board offer, that is, they chose three daily meals. More tha..n 2/3 o f 
farm owners prov ided the guests with a full y equipped kitchen or a kitche.n-like place 
fo r cooki ng which allowed them fo r se lf catering. 

In boarding of tourists mos t of the su1veyed persons made use of fresh ag1icultural 
products coming from their own fa rms. This proves that in agritourism instead of highl y 
proccsscd. artific ia ll y enriched, containing prese1vati ves, foods , home made, fresh 
r rod ucts arc uscd. elf suppl y is of great signi ficance: firs t - it reduces the costs, second 

incrcascs profi t. third - makes il poss ible to sell the products on the spot which 
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reduces shopping time and costs, and fourth - it makes a good contribution to the food 
quality and its nutritive value. 

It is essential to use one 's own products for preparing mea Is because they add 
special flavor and make the meals original and unique as they are important elements 
of the regional tradition and culture. Many of the examined fanns diversified their offers 
by offering a possibility of buying bread, cheese, butter, jam, candied fru its and some 
of them even sausages or fish from owned by them rooms designed for smoking mea t. 
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ORGANIZACJA PROCESU ŻYWIEN IA TURYSTÓW W GOSPODARSTWA CH 
AGROTURYSTYCZNYCH (NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO
-POMORSKIEGO) 

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki bada1i dotyczących procesu żyw i e ni a 

w gospodarstwach agroturystycznych województwa kuj awsko-pomorskiego. Pomiaru 
dokonano za pomocą badań sondażowych w sierpn iu i wrześniu 2004 roku wśród 60 
respondentów. Z bada 1i wynika, że większość właśc i cie li go podarstw agroturystyC7nych 
oferowała przygotowywane pos iłki dla tu rystów. Większość z ni ch decydowa ł a s i ę na 
pe łną ofertę w postaci 3 pos iłków dziennie. Gośc i om udostypni ano także odpow iednio 
wyposażone pomieszczenia do samodzielnego przygotowyv,rani a pos ił ków. Wykrn-.-:ystywa nc 
były do tego najczęśc i ej produkty żywnośc iowe wytwa17,ane i sprzedawane w gospodar
stwach agroturystycznych przyjmuj ących goś c i. Czyść produ któw tak że kupowano, 
zw ł aszcza pieczywo oraz mi ęso , ryby i ich przetwory. T urystom o lcrowa no różnego 

rodzaj u własne wyroby wykonywane wed ł ug oryg in a ln ych receptur (c iasto , wr;:d liny. 

powidła, sery , pieczywo, mas ł o. konfitu1y) oraz grzyby, z i o ł a i mi ód z w ł as nyc h ok oli c. 

Słowa kluczowe: obszary wiejskie, ro lni ctwo, gospodarstwa, agrotu rystyka. żyw i eni e 

Acccptcd for print - Zaakcept owano do druku : 20.06.2006 
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