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WstĊp
W maju 2009 roku minĊáa piąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Ten historyczny moment poprzedzony byá wieloletnimi przygotowaniami
i dostosowaniami do zasad integracji europejskiej, które mimo wielu trudnoĞci i wysiáku
przyniosáy szereg pozytywnych efektów dla Polski. Pierwsze piĊü lat czáonkostwa
wskazują, Īe Polacy zaakceptowali czáonkostwo w Unii Europejskiej, korzystają z jej
efektów ale sami teĪ przyczyniają siĊ do rozwoju integracji. W ciągu tego okresu
ujawniáy siĊ zarówno problemy i potrzeby, które trzeba przezwyciĊĪyü i zaspokoiü,
uzewnĊtrzniáy siĊ mechanizmy integracyjne jak teĪ niewątpliwie korzystne efekty
integracji.
Integracja europejska realizowana jest przez zapisane w traktatach
zaáoĪycielskich zasady wspóápracy, harmonizacji i solidarnoĞci, procesy konwergencji
i ujednolicania. Samo dostosowanie prawa i przyjĊcie sposobów funkcjonowania nie
wystarcza. Proces integracji odbywa siĊ w Īywioáowym otoczeniu globalnym, w obrĊbie
dynamicznych zmian rynków Ğwiatowych oraz zmieniających siĊ tendencji i zjawisk
koniunktury. Wszystko to wymaga wypracowania nie tylko dáugofalowych strategii ale
takĪe ksztaátowania bieĪącej polityki gospodarczej i spoáecznej oraz stosownego
zarządzania operacyjnego. W ksztaátowaniu i kierowaniu tymi zjawiskami waĪną rolĊ
odgrywają róĪnego rodzaju polityki wspólnotowe. CzĊĞü z nich ma wyraĨny charakter
wspólnotowy jak np. wspólna polityka rolna czy polityka regionalna, inne bĊdące
narzĊdziem w rĊkach rządów krajowych są coraz silniej koordynowane i ujednolicane
poprzez wspóápracĊ miĊdzyrządową na forum instytucji unijnych.
Tom II drugiego numeru Zeszytów poĞwiĊcony politykom gospodarczym Unii
Europejskiej zawiera trzy czĊĞci. W pierwszej zamieszczono prace dotyczące przeglądu
teoretycznych aspektów wielofunkcyjnoĞci w kontekĞcie rozwoju zrównowaĪonego,
wspóáczesnych teorii renty gruntowej i jej znaczenia dla wspólnej polityki rolnej,
zagadnieĔ organizacji, funkcjonowania i finansowania szkolnictwa oraz doksztaácania
i doradztwa zawodowego rolników, a takĪe zagadnieĔ rynku pracy i związanych z nimi
zjawisk migracji.
W czĊĞci drugiej zostaáy skupione prace z zakresu polityk instrumentalnych,
w tym gáównie dotyczące sfery finansów publicznych i ubezpieczeĔ. Zostaáa tu
uwypuklona zwáaszcza polityka podatkowa i poĞrednictwo ubezpieczeniowe na
jednolitym rynku europejskim, podstawy tworzenia wspólnotowego systemu
ubezpieczeĔ spoáecznych, pomoc publiczna, partnerstwo publiczno-prawne i inne.
CzĊĞü
trzecia
zawiera
opracowania
poĞwiĊcone
instytucjom
i organizacjom sáuĪącym realizacji wspólnotowych polityk gospodarczych. Chcemy
zwróciü szczególną uwagĊ na spóádzielczoĞü jako formĊ gospodarowania, która potrafiáa
siĊ dostosowaü do wspóáczesnych warunków krajów czáonkowskich Unii Europejskiej
oraz na nowe formy wspóádziaáania gospodarczego jakimi są grupy producentów
i miĊdzynarodowe sieci gospodarcze. Zamieszczono tu takĪe prace omawiające róĪne
typy organizacyjne gospodarstw rolnych, rolĊ instytucji finansowych we wspieraniu
przeksztaáceĔ w rolnictwie, instytucjonalne formy procedur pozyskiwania Ğrodków UE
na cele inwestycyjne.
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Mam nadziejĊ, Īe oddany w rĊce czytelników kolejny, trzeci numer Zeszytów
przygotowany w związku z piątą rocznicą czáonkostwa Polski w Unii Europejskiej
wzbogaci wiedzĊ o integracji i sposobach jej wdraĪania, a takĪe zainspiruje niektórych
czytelników do dalszych badaĔ w tym zakresie.
Oddawana w rĊce czytelników publikacja, jak równieĪ dwie poprzednie, które
ukaĪą siĊ niemal jednoczeĞnie, ma charakter przejĞciowy. Stanowi dotychczasową
kontynuacjĊ Prac Naukowych Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu, a jednoczeĞnie
zapoczątkowanie wydawania nowej serii Zeszytów Naukowych SGGW pod nazwą
„Polityki Europejskie, Finanse i Marketing”.
Pierwsze dwa numery nowej serii Zeszytów Naukowych SGGW stanowią
dziedzictwo Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu, funkcjonującej w latach 19912009, wnoszone jako wiano dla Katedry o zmienionej nazwie i caáego Wydziaáu Nauk
Ekonomicznych SGGW. Zeszyt pierwszy nowej serii, bĊdący piĊüdziesiątym numerem
Prac Naukowych KPAiM, poĞwiĊcony jest polityce regionalnej Unii Europejskiej,
Zeszyt drugi (51 – T. I) wspólnotowych politykom gospodarczym, zaĞ trzeci (51 – T. II)
koncepcjom, instrumentom i instytucjom wspólnotowych polityk gospodarczych.
PragnĊ przy tej okazji záoĪyü podziĊkowania wszystkim, którzy przyczynili siĊ do
wydania dotychczasowych piĊüdziesiĊciu dwóch publikacji, co wydaje siĊ jest
unikalnym osiągniĊciem jak na dorobek Katedry. Zdajemy sobie sprawĊ, Īe byáo to
moĪliwe tylko dziĊki wspóápracy z róĪnymi oĞrodkami naukowymi w Polsce, których
przedstawiciele publikowali swój dorobek w monografiach Katedry. Wszystkim
autorom, recenzentom, wáadzom Wydziaáu i Uczelni oraz wszystkim tym, którzy
przyczynili siĊ do opublikowania tych wielu wartoĞciowych prac serdecznie dziĊkujĊ.
Szczególne podziĊkowanie skáadam paniom mgr inĪ. Magdalenie Józefeckiej i mgr
Urszuli Tetwejer za wykonanie prac redakcyjnych i technicznych związanych
z przygotowaniem ksiąĪki.
Nowemu Komitetowi Redakcyjnemu ĪyczĊ sukcesów i utrzymania wysokiego
poziomu naukowego prac.

Mieczysáaw Adamowicz
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CZĉĝû I

EDUKACJA, RYNKI PRACY, WIELOFUNKCYJNOĝû

Mieczysáaw Adamowicz
Magdalena ZwoliĔska-Ligaj

Koncepcja wielofunkcyjnoĞci jako element
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich
The concept of multifuncionality as an element of sustainable
development of rural areas
Opracowanie koncentruje siĊ na prezentacji najwaĪniejszych kwestii i kluczowych informacji dotyczących
koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne
uwarunkowania, sposoby i efekty wdraĪania koncepcji. Autorzy omówili takĪe wybrane powiązania
wystĊpujące pomiĊdzy modelem wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz koncepcją
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich.

WstĊp
Problem rozwijania pozarolniczych funkcji gospodarki obszarów wiejskich oraz
potrzeba zachowania szerokiego wachlarza ich funkcji spoáecznych staje siĊ dziĞ
kluczowy z punktu widzenia potrzeby zapewnienia ludnoĞci wiejskiej poprawy
standardu Īycia. Model wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest jedną
z podstawowych kategorii polityki wzglĊdem rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce,
której miejsce umacniaáo siĊ w toku jej ewolucji od momentu rozpoczĊcia procesu
transformacji systemowej. Istotnym, korzystnym uwarunkowaniem aplikacji tej
koncepcji jest integracja gospodarki kraju z Unią Europejską ze wzglĊdu na wysoką
rangĊ priorytetu dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich oraz wypracowane
instrumentarium jego wspierania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
WielofunkcyjnoĞü jako kierunek rozwoju obszarów wiejskich
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich moĪe byü rozpatrywany na dwóch
páaszczyznach – spoáeczno-gospodarczej i przestrzennej. Pierwszy aspekt dotyczy
racjonalnego wykorzystania czynników wytwórczych, którymi dysponuje wieĞ,
natomiast drugi odnosi siĊ do wáaĞciwego rozmieszczenia dziaáalnoĞci spoáecznogospodarczej czáowieka w przestrzeni ekonomicznej i wynika z procesów planowania
i zagospodarowania przestrzennego1. Z przeglądu i próby systematyki problematyki
pozarolniczych dziaáalnoĞci na obszarach wiejskich przeprowadzonej przez

1

A. Hopfer, T. Bajerowski, J. Suchta: MoĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich póánocnowschodniej Polski na przykáadzie Warmii i Mazur [w:] A. Stasiak. (red.): MoĪliwoĞci wielofunkcyjnego
rozwoju wsi polskiej w kontekĞcie integracji z Unią Europejską. Aspekty regionalne, PAN KPZK, SGGW,
Studia, T. CX, Warszawa 2000, s. 219.
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A. Czarneckiego2 wynika, Īe podejmowano ją m.in. w aspekcie badaĔ struktury
funkcjonalnej wsi, zagadnieĔ związanych ze strukturą zatrudnienia i dwuzawodowoĞcią
w rolnictwie, a takĪe w kontekĞcie róĪnicowania Ĩródeá zatrudnienia i dochodów
ludnoĞci przez inicjowanie i rozwijanie funkcji pozarolniczych w obrĊbie osiedli
wiejskich i samych gospodarstw. WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich w literaturze
odnoszono takĪe do strategii, polityki czy teĪ modelu ich rozwoju.
Rozwój spoáeczno-gospodarczy powoduje zmiany iloĞciowe i jakoĞciowe
w sposobach i efektach gospodarowania oraz relacjach miĊdzy czynnikami produkcji
na obszarach wiejskich3. W literaturze polskiej wyróĪniü moĪna dwa stanowiska
opisujące procesy przemian gospodarki obszarów wiejskich4:
Restrukturyzacja
rolnictwa
zmierzająca
w
kierunku
wyksztaácenia
konkurencyjnych i nowoczesnych gospodarstw rolnych prowadzi do przeksztaáceĔ
kapitaáowych i wáasnoĞciowych na obszarach wiejskich. Wymuszając redukcjĊ
zatrudnienia rolniczego, a jednoczeĞnie stwarzając popyt ze strony rolnictwa
na przetwórstwo i usáugi specjalistyczne podlegający modernizacji sektor staje siĊ
gáównym czynnikiem przeksztaáceĔ strukturalnych wsi.
Powstawanie maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw na obszarach wiejskich, gáównie
w zakresie przetwórstwa i usáug, wymusza procesy dostosowawcze rolnictwa poprzez
moĪliwoĞci zmniejszenia w nim zatrudnienia, substytucjĊ pracy przez kapitaá,
kooperacjĊ i integracjĊ w agrobiznesie. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
w tym ujĊciu jest wiĊc wprowadzany spoza rolnictwa.
Pierwsze stanowisko jest reprezentowane m.in. przez badaczy z dziedziny
geografii i przestrzennego zagospodarowania5. Fakt zainteresowania tej grupy
zagadnieniami wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich jest związany
z istnieniem ich Ğcisáego związku z badaniami nad strukturami przestrzennymi i ich
klasyfikacją funkcjonalną6.
Potrzeba podejĞcia do ujmowania obszarów wiejskich, jako przestrzeni
wielofunkcyjnej związana byáa z koniecznoĞcią uwzglĊdnienia nowych kierunków
ewolucji tych obszarów w planowaniu ich przestrzennego zagospodarowania. Osiąganie
takich celów, jak poprawa warunków Īycia ludnoĞci oraz podniesienie efektywnoĞci
inwestycji na obszarach wiejskich zaleĪy od rozwoju usáug produkcyjnych i bytowych,
polepszenia zaopatrzenia w Ğrodki do produkcji i dobra konsumpcyjne, rozwoju
infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, transportu i áącznoĞci. WspóázaleĪne zaĞ
z ich osiąganiem są przestrzenne przeksztaácenia wiejskiej sieci osadniczej w kierunku
uksztaátowania hierarchicznego ukáadu osadnictwa wiejskiego, w którym istotną rolĊ
2
A. Czarnecki: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne –
przegląd pojĊü [w:] A. Rosner (red.): Uwarunkowania i kierunki przemian spoáeczno-gospodarczych na
obszarach wiejskich, IRWiR PAN Warszawa 2005, s. 246-247.
3
M. ZarĊbski: Bariery i moĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na przykáadzie regionu
koniĔskiego), Rozprawa habilitacyjna, Wyd. UMK, ToruĔ 2002, s. 43.
4
E. SkawiĔska: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruĔskim, Wyd. UMK, ToruĔ 1994,
s. 6.
5
R. Przygodzka: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Podlasia jako skutek transformacji polskiej
gospodarki [w:] A. Stasiak, R. HorodeĔski, C. Sadowska-Snarska (red.): Strategia rozwoju województw
wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekĞcie integracji z Unią Europejską, Wyd. WSE
w Biaáymstoku, Biaáystok 2001, s. 548.
6
W. Stola: Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, IERiGĩ, Warszawa 1992, s. 1.
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bĊdą odgrywaáy wiejskie oĞrodki koncentrujące ludnoĞü i usáugi7. Tak wiĊc wieĞ
powinna traciü rolniczy charakter i podlegaü procesom urbanizacji aby mogáy zostaü
osiągniĊte wyĪej okreĞlone cele oraz by mogáa utrzymaü swoje znaczenie w sieci
osadniczej.
Impulsem do badaĔ w zakresie polityki przestrzennego rozwoju obszarów
wiejskich byáo wysuniĊcie w koĔcu lat 70’, przez J. S. Kostrowickiego8, koncepcji
postrzegania obszarów wiejskich jako przestrzeni wielofunkcyjnej, ksztaátującej siĊ pod
wpáywem postĊpu spoáeczno-gospodarczego, który prowadzi do powstawania
i rozwijania innych niĪ rolnicza, najwaĪniejszej dotąd, funkcji obszarów wiejskich,
takich jak: handel wiejski, usáugi produkcyjne i usáugi dla ludnoĞci, przetwórstwo
páodów rolnych, mieszkania dla ludnoĞci pracującej w mieĞcie, oĞwiata, ochrona
zdrowia, funkcje spoáeczno-kulturalne, transport i áącznoĞü, turystyka i rekreacja9.
J. S. Kostrowicki zwracaá uwagĊ10 na potrzebĊ rozwijania pozarolniczych funkcji
wsi. Jego zdaniem znaczne zróĪnicowanie obszarów wiejskich, wynikające
z róĪnej przeszáoĞci historycznej i odmiennego rozwoju spoáeczno-gospodarczego oraz
warunków przyrodniczych, wymaga odpowiedniej specjalizacji poszczególnych terenów
związanej z najbardziej racjonalnym wykorzystaniem lokalnych warunków
przyrodniczych, zasobów surowcowych, zasobów siáy roboczej, co wpáynie na wyĪszą
efektywnoĞü gospodarowania. Specjalizacja ta moĪe polegaü na rozwoju caáego
kompleksu funkcji wiejskich, takich, jak rolnictwo, leĞnictwo, gospodarka rybna
i rekreacja, przetwórstwo oraz Ğwiadczenie usáug dla ludnoĞci miejscowej i napáywowej.
Badania nad strukturą funkcjonalną obszarów wiejskich zapoczątkowane przez
J. S. Kostrowickiego byáy kontynuowane m.in. przez W. StolĊ, A. Stasiaka,
W. KamiĔskiego i R. SzczĊsnego. Badacze korzystali m.in. z metod wypracowanych
i stosowanych w badaniach typologicznych rolnictwa, które przystosowane zostaáy
do klasyfikacji funkcjonalnej obszarów wiejskich11.
R. Przygodzka podkreĞla12, Īe podejĞcie do wielofunkcyjnego rozwoju wsi jako
efektu unowoczeĞnienia rolnictwa jest wáaĞciwe w przypadku obszarów wiejskich
o rozwiniĊtych strukturach gospodarczych, koncentrujących przemysá oraz róĪnorodne
usáugi, które z rolnictwem powiązane są poprzez przestrzeĔ oraz zasoby pracy.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe rozwój pozarolniczych aktywnoĞci jest efektem postĊpu i zmian
strukturalnych w rolnictwie, a z drugiej strony umoĪliwia jego przeksztaácenia13.
Druga grupa poglądów dotycząca wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
prezentowana jest przez autorów prac z zakresu nauk ekonomiczno-rolniczych i opiera
siĊ na zaáoĪeniu istnienia potrzeby kreowania pozarolniczych rodzajów dziaáalnoĞci
7

R. DomaĔski: Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1989, s. 111, 117.
J. S. Kostrowicki wniósá znaczny wkáad w postaci badaĔ i metodyki w zakresie geografii i ekonomiki
rolnictwa, dotyczących zwáaszcza struktury przestrzennej i typologii rolnictwa oraz uĪytkowania ziemi, Wielka
Encyklopedia PWN, T. 14, PWN, Warszawa 2003, s. 458.
9
R. DomaĔski: Podstawy planowania ..., dz. cyt., s. 118-119.
10
J. Kostrowicki: Obszary wiejskie jako przestrzeĔ wielofunkcyjna. Zagadnienia badawcze i planistyczne.
[w:] Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, Z. 4, 1976, s. 607-608.
11
W. Stola: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna, PAN IGiPZ, Prace
habilitacyjne, Ossolineum, Wrocáaw 1987, s. 69.
12
R. Przygodzka: Wielofunkcyjny rozwój..., dz. cyt., s. 548.
13
M. Adamowicz: Strukturalne zmiany obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty Europejskiej, Czáowiek
i ĝrodowisko, T. 18, Nr 1, IGPiK,1994, s. 13.
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gospodarczej i nowych miejsc pracy, co wymusi procesy modernizacyjne rolnictwa
i sprawi, Īe obszary wiejskie bĊdą podlegaáy przeksztaáceniom w kierunku
wielofunkcyjnoĞci. Tak, wiĊc proces rozwoju obszarów wiejskich moĪe zostaü
usprawniony dziĊki osiąganiu optymalnego zróĪnicowania dziaáalnoĞci gospodarczej
w Ğrodowiskach wiejskich14.
Wedáug M. KáodziĔskiego15 rozwój wielofunkcyjny oznacza umiejĊtne
wkomponowanie w wiejską przestrzeĔ gospodarczą coraz wiĊcej nowych,
pozarolniczych funkcji, co powoduje poĪądane zróĪnicowanie wiejskiej ekonomii.
Proces ten oznacza odchodzenie od rozwoju monofunkcyjnego, opartego gáównie na
produkcji surowców rolniczych. Autor postrzega ideĊ wielofunkcyjnego rozwoju jako
sposób na rozwiązanie wielu problemów obszarów wiejskich i rolnictwa prezentując
szerokie jej ujĊcie. WdraĪanie modelu wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich
polega, jego zdaniem, na tworzeniu nowych, róĪnorodnych Ĩródeá dochodów (miejsc
pracy) dla ludnoĞci nierolniczej i rolniczej, nie znajdującej peánego zatrudnienia
we wáasnych gospodarstwach16.
W swoich rozwaĪaniach M. KáodziĔski17 stwierdza, Īe gáówne zaáoĪenie
wielofunkcyjnego rozwoju oparte jest na rozwijaniu inicjatywy przedsiĊbiorcy
wiejskiego, którym moĪe byü osoba z zewnątrz lub miejscowa – nie związana
z rolnictwem lub posiadacz gospodarstwa rolnego wprowadzający nowe formy
aktywnoĞci, mniej lub bardziej związane z produkcją rolną. WdraĪanie koncepcji
wielofunkcyjnego rozwoju gminy zaleĪy zaĞ przede wszystkim od dziaáalnoĞci dobrze
przygotowanych, sprawnych przedsiĊbiorców, którzy staną siĊ liderami wiejskiej
przedsiĊbiorczoĞci.
Realizacja koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wiąĪe siĊ
wiĊc ĞciĞle z upowszechnianiem szeroko rozumianej przedsiĊbiorczoĞci. Wedáug
Wortmana18 przedsiĊbiorczoĞü w kontekĞcie obszarów wiejskich utoĪsamiaü moĪna
z tworzeniem nowych moĪliwoĞci zatrudnienia poprzez kreowanie nowych
przedsiĊwziĊü. Autor zdefiniowaá przedsiĊbiorczoĞü wiejską stwierdzając, Īe polega ona
na kreowaniu nowej organizacji, która wprowadza nowy produkt, obsáuguje lub kreuje
nowe rynki lub wykorzystuje nowe technologie w Ğrodowisku wiejskim.
Zdaniem I. Sikorskiej-Wolak19 szeroko pojmowana przedsiĊbiorczoĞü oznacza
caáoksztaát indywidualnych lub zespoáowych dziaáaĔ bądĨ predyspozycji do dziaáaĔ,
14

M. Rizov: Rural development under the European CAP: The role of diversity [w:] The Social Science
Journal 42(2005), s. 623.
15
M. KáodziĔski: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich [w:] M. KáodziĔski, A. Rosner (red.):
Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania i moĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd.
SGGW, Warszawa 1997, s. 41.
16
M. KáodziĔski: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] M. KáodziĔski, J. Okuniewski (red.):
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych. Studium na przykáadzie gminy
MyĞlibórz. Wyniki badaĔ prowadzonych w ramach IRWiR PAN i Fundacji F. Eberta, Wyd. SGGW,
Warszawa 1993, s. 13.
17
M. KáodziĔski: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Wyd.
SGGW, Warszawa 1996, s. 51-52.
18
Max S. Wortman, Jr.: Rural entrepreneurship research: an integration into the entrepreneurship field [w:]
Agribusiness, Vol. 6, No. 4, 1990, s. 330.
19
I. Sikorska-Wolak: PrzedsiĊbiorczoĞü w ujĊciu normatywnym, funkcjonalnym i opisowym [w:] I. SikorskaWolak, K. KrzyĪanowska (red.): Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiĊbiorczoĞci zespoáowej
rolników, Wyd. SGGW, Warszawa 2000, s. 24-25.
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które przeáamują istniejące wzorce. Autorka zauwaĪa, Īe w literaturze ekonomicznorolniczej pojĊcie przedsiĊbiorczoĞci dotyczy przedsiĊbiorczoĞci rolniczej i pozarolniczej,
indywidualnej i zespoáowej oraz przedsiĊbiorczoĞci maáych i Ğrednich firm.
Stwierdziü moĪna, Īe rozwój obszarów wiejskich zaleĪy od prezentowania
postaw przedsiĊbiorczych przez wszystkie podmioty tworzące lokalne ukáady spoáecznoekonomiczne, a takĪe te, pozostające w ich otoczeniu i jednoczeĞnie mogące
oddziaáywaü na procesy spoáeczno-ekonomiczne.
Nowe miejsca pracy, jako konsekwencja zachowaĔ przedsiĊbiorczych, powinny
powstawaü, wedáug M. KáodziĔskiego20, w produkcyjnych usáugach rolniczych,
w techniczno-handlowej obsáudze wsi, przetwórstwie rolno-spoĪywczym, przy
inwestycjach związanych z rozwojem infrastruktury, ochroną Ğrodowiska, rozwojem
turystyki, rzemiosáa i przemysáu. ħródáem nowych dochodów mogą siĊ takĪe staü dziaáy
specjalne w rolnictwie. PowiĊkszenie dochodów rodzin wiejskich moĪe, zdaniem autora,
odbywaü siĊ poprzez intensyfikacjĊ rolniczego gospodarowania, najemną pracĊ poza
gospodarstwem, a takĪe pozarolnicze wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego.
WielofunkcyjnoĞü w związku z tym autor sprowadza do praktycznego sposobu dziaáania
poprzez wielotorowe wykorzystanie posiadanego potencjaáu.
M. KáodziĔski21 jako gáówny cel wdraĪania koncepcji zróĪnicowanego rozwoju
terenów wiejskich i zarazem cel w polityce wiejskiej wymienia poprawĊ warunków
Īycia i pracy rodzin Īyjących na wsi i wyrównanie ich poziomu w stosunku do standardu
Īycia ludnoĞci miejskiej. ZwiĊkszenie zatrudnienia pozarolniczego, wiĊksza moĪliwoĞü
wyboru pracy, a takĪe jej róĪnorodnoĞü przyczynią siĊ do polepszenia sytuacji
dochodowej ludnoĞci wiejskiej oraz spowodują wzrost atrakcyjnoĞci wsi jako miejsca
Īycia i pracy, w konsekwencji prowadząc do jej rozwoju spoáeczno-gospodarczego.
WĊĪsze ujĊcie zagadnienia wielofunkcyjnoĞci wsi prezentuje K. DuczkowskaMaáysz22, która koncentruje siĊ na potrzebie kreowania pozarolniczych miejsc pracy
w odniesieniu do ludnoĞci rolniczej. WaĪnym elementem definicji autorki jest
akcentowanie wspóázaleĪnoĞci wystĊpujących miĊdzy zróĪnicowanym rozwojem
terenów wiejskich i przemianami strukturalnymi w rolnictwie. Wielofunkcyjny rozwój
autorka utoĪsamia23 ze stwarzaniem na wsi miejsc pracy nie w rolnictwie, lecz w jego
otoczeniu.
J. Okuniewski24 z kolei sygnalizuje potrzebĊ tworzenia nowych, pozarolniczych
miejsc pracy w odniesieniu do ogóáu mieszkaĔców obszarów wiejskich uwaĪając,
Īe rozszerzanie pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej na wsi, w tym równieĪ
20

M. KáodziĔski: Rozwój rolnictwa w powiązaniu z wielofunkcyjnoĞcią terenów wiejskich [w:] M.
KáodziĔski, A. Rosner (red.): Rolnictwo w gospodarce Opolszczyzny. Znaczenie, perspektywy, zagroĪenia,
materiaáy z konferencji zorganizowanej przez Centrum Naukowo-WdroĪeniowe SGGW, FundacjĊ im. F.
Eberta i Instytut ĝląski w Opolu 9 listopada 1994 roku w Gliwicach, Wyd. SGGW, Warszawa 1995, s. 22-23.
21
M. KáodziĔski: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN-IRWiR, Centrum NaukowoWdroĪeniowe SGGW, Warszawa 1999, s. 10-11.
22
K. Duczkowska-Maáysz: WstĊp [w:] K. Duczkowska-Maáysz (red.): PrzedsiĊbiorczoĞü na obszarach
wiejskich. W stronĊ wsi wielofunkcyjnej, PAN, IRWiR, Warszawa 1993, s. 6-7.
23
K. Duczkowska-Maáysz: Refleksje koĔcowe i wnioski [w:] K. Duczkowska-Maáysz (red.):
PrzedsiĊbiorczoĞü na obszarach wiejskich..., dz. cyt., s. 236, 241.
24
J. Okuniewski: Kierunki odnowy i modernizacji wsi i rolnictwa w Polsce [w:] D. Gaáaj (red.): Ku
wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi i modernizacji rolnictwa, materiaáy z konferencji Rady Naukowej
Krajowego Związku Rolników, Kóáek i Organizacji Rolniczych oraz IRWiR PAN, Warszawa 1989, s. 134.
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w gospodarstwach i rodzinach rolników, jest niezbĊdne aby otworzyü drogĊ do poprawy
struktury agrarnej i modernizacji wsi25.
G. Spychalski rozpatruje26 wielofunkcyjnoĞü w ujĊciu mikroekonomicznym,
dotyczącym wiejskiego gospodarstwa domowego, oraz w aspekcie przestrzennym
(lokalnym), uwzglĊdniającym strukturĊ ekonomiczno-spoáeczną terenu okreĞlonego
związkami rynkowymi i administracyjnymi.
Podobne podejĞcie prezentuje T. Hunek27, wedáug którego charakterystykĊ
podstawowych procesów wielofunkcyjnoĞci moĪna ująü nastĊpująco:
x w sferze gospodarstwa rolnego pojawia siĊ i narasta moĪliwoĞü przesuwania
czynników wytwórczych miĊdzy dziaáalnoĞcią rolniczą i pozarolniczą, tzw.
poszerzania tradycyjnych wzorców aktywnoĞci gospodarczej (activity patterns),
x w sferze spoáecznoĞci lokalnych pojawiają siĊ i narastają procesy alokacji
przedsiĊwziĊü wytwórczych i gospodarcza intensyfikacja wiejskiej przestrzeni
wytwórczej (activity space).
Zdaniem A. Rosnera28 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oznacza
postĊpowanie procesu róĪnicowania siĊ lokalnych, pozarolniczych rynków pracy. Autor
rozpatruje29 koncepcjĊ jako odpowiedĨ na koniecznoĞü wzrostu liczby miejsc pracy
w ukáadach lokalnych, w których dominującą rolĊ odgrywa rolnictwo, w sytuacji, gdy
trendy makroekonomiczne wskazują, Īe zapotrzebowanie na pracĊ w tym sektorze
bĊdzie siĊ zmniejszaü. Sens koncepcji sprowadza siĊ zatem do wzrostu zróĪnicowania
kierunków zatrudnienia, a wiĊc równieĪ wzrostu zróĪnicowania Ĩródeá utrzymania
ludnoĞci wiejskiej w ukáadach lokalnych. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
jest, zdaniem A. Rosnera, efektem aktywizacji nadwyĪek wiejskiej siáy roboczej,
do których autor zalicza bezrobocie jawne i ukryte oraz silnie rozszerzoną reprodukcjĊ
demograficzną zasobów pracy. Dodatkowo strumieĔ podaĪy na rynku pracy jest
powodowany przemianami strukturalnymi w rolnictwie.
Podobnie postrzega koncepcjĊ wielofunkcyjnoĞci T. Hunek30, wedáug którego
istniejąca struktura zasobów polskiego rolnictwa, poziom zatrudnienia w rolniczej
produkcji i wystĊpujące związki producentów rolnych z rynkiem w istotny sposób
determinują wielofunkcyjny charakter rolnictwa zarówno od strony popytowej, jak
i podaĪowej. StronĊ popytu tworzą rolnicze gospodarstwa domowe, które nie są w stanie
uzyskaü niezbĊdnych dochodów z rolnictwa dla utrzymania rodziny oraz máodsza
25

J. Okuniewski: WaĪniejsze wyniki i wnioski [w:] K. Duczkowska-Maáysz, M. KáodziĔski (red.): Rozwój
przedsiĊbiorczoĞci na terenach wiejskich, Ogólnopolska konf. IRWiR PAN, SGGW 7-8 paĨ. 1993, Wyd.
SGGW, Warszawa 1994, s. 138.
26
G. Spychalski: WielofunkcyjnoĞü jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich [w:] M. Adamowicz (red.):
Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe
KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 44-47.
27
T. Hunek: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju „small businessu” na terenach wiejskich [w:]
K. Duczkowska-Maáysz (red.): PrzedsiĊbiorczoĞü na obszarach wiejskich..., dz. cyt., s. 20.
28
A. Rosner: Spoáeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych w rolnictwie [w:] I. BukrabaRylska, A. Rosner (red): WieĞ i rolnictwo na przeáomie wieków, PAN-IRWiR, Warszawa 2001, s. 60.
29
A. Rosner: Demograficzne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich [w:]
M. KáodziĔski, A. Rosner (red.): Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania..., dz. cyt., s. 137.
30
T. Hunek: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce [w:] T. Hunek (red.): Rolnicza Polska wobec
wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 28.
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generacja mieszkaĔców wsi wykazujące duĪe zainteresowanie nierolniczym charakterem
pracy. StronĊ podaĪy tworzą polskie rolnictwo i wieĞ, które w efekcie záoĪonych
procesów transformacji i modernizacji dysponują liczącymi siĊ zasobami pracy,
Ğrodkami produkcji i innymi czynnikami, których wykorzystanie moĪliwe jest w sferach
dziaáalnoĞci pozarolniczej – na wsi lub poza wsią.
Zaprezentowane dotychczas, wybrane podejĞcia interpretacyjne do problemu
wielofunkcyjnoĞci obszarów wiejskich ukierunkowane byáy przede wszystkim na
problematykĊ dywersyfikacji dziaáalnoĞci spoáeczno-gospodarczej zlokalizowanej na
terenach wiejskich (dywersyfikacji gospodarki obszarów wiejskich). Nie jest to jednak
wystarczający zakres interpretacji analizowanej kategorii. PodkreĞliü naleĪy, Īe poza
wymienionymi wczeĞniej funkcjami o charakterze ekonomicznym obszary wiejskie
peánią, coraz bardziej doceniane przez polityków i spoáeczeĔstwo, funkcje spoáeczne.
J. BaĔski i W. Stola zwracają uwagĊ31, Īe podstawowe dziaáalnoĞci spoáecznogospodarcze realizowane na obszarach wiejskich, takie jak rolnictwo i leĞnictwo,
speániają waĪne funkcje przyrodnicze i kulturowe. W związku z powyĪszym dąĪenie do
trwaáego rozwoju obszarów wiejskich powinno byü oparte na rozwijaniu ich
róĪnorodnoĞci, zarówno poprzez wzbogacanie struktury ich funkcji spoáecznogospodarczych, jak i poprzez ksztaátowanie i ochronĊ krajobrazu kulturowego
i naturalnego.
Pojmowanie róĪnorodnoĞci obszarów wiejskich szerzej niĪ wielofunkcyjnoĞü w
wymiarze dziaáalnoĞci spoáeczno-gospodarczej czáowieka, z uwzglĊdnieniem funkcji
przyrodniczych i kulturowych terenów wiejskich, jest zgodne z zasadą zrównowaĪonego
rozwoju. ZrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich rozumiany jako osiąganie
równoczesnego postĊpu na trzech páaszczyznach, tj. ekonomicznej, spoáecznej
i ekologicznej jest w znacznej mierze uzaleĪniony od przebiegu procesu rozwoju ich
funkcji ekonomicznych. Rozwój pozarolniczych funkcji oddziaáuje bowiem korzystnie
na spoáeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wsi. Rozwój wielofunkcyjny wsi
jest wiĊc waĪnym czynnikiem, a zarazem aspektem, procesu rozwoju zrównowaĪonego,
ale jedynie w sytuacji, gdy rozwój funkcji ekonomicznych obszarów wiejskich nie wiąĪe
siĊ z negatywnymi konsekwencjami dla ich sfery przyrodniczej. Z drugiej strony naleĪy
zauwaĪyü, Īe Ĩródáem rozwoju funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich mogą byü
zachowane, o wysokiej jakoĞci walory przyrodnicze i krajobrazowe tych obszarów.
PowyĪsze spostrzeĪenia uwzglĊdnia K. Koreleski32 proponując pojemne ujĊcie
wielofunkcyjnoĞci. Autor rozwaĪa rozwój wielofunkcyjny jako koncepcjĊ aktywizacji
gospodarczej wsi i rolnictwa, wynikającą z koniecznoĞci przeciwdziaáania spadkowi
dochodów rolniczych i odpáywowi ludnoĞci ze wsi, która powinna polegaü na
podejmowaniu dwóch rodzajów dziaáaĔ: tworzeniu na obszarach wiejskich miejsc pracy
w zawodach pozarolniczych, zarówno w gospodarstwach jak i poza nimi, oraz
rozwijaniu rolnictwa wielofunkcyjnego, sáuĪącego zaspokajaniu potrzeb ĪywnoĞciowych
i surowcowych dziĊki wydajnej produkcji i zbytowi oraz Ğwiadczeniu usáug

31

J. BaĔski, W. Stola: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia
Obszarów Wiejskich, T. 3, KOW PTG, ZBTOW, IGiPZ PAN, Warszawa 2002, s. 15-16.
K. Koreleski: Rozwój wielofunkcyjny jako koncepcja aktywizacji gospodarczej wsi i rolnictwa [w:] Zeszyty
Naukowe AR im. H. Koááątaja w Krakowie, Sesja Naukowa: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
Zeszyt 59, Kraków 1998, s. 14 i 19.
32
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publicznych. Wedáug autora wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich powinien
zapewniaü równowagĊ miĊdzy sferami: produkcyjną, spoáeczną i ekologiczną, czyli
realizowaü zasady rozwoju zrównowaĪonego. Rozwój wielofunkcyjny oznacza wiĊc nie
tylko propagowanie dziaáalnoĞci pozarolniczej, ale takĪe promowanie Ğwiadczenia przez
ludnoĞü wiejską usáug, takĪe odpáatnych, zwáaszcza w dziedzinie ochrony Ğrodowiska
i krajobrazu.
A. Stasiak i W. ZgliĔski takĪe podnoszą33 problem znaczenia funkcji
przyrodniczych i kulturowych w rozwoju obszarów wiejskich. Zdaniem autorów
radykalne przeksztaácenia strukturalne i modernizacja terenów wiejskich nie powinny
ograniczaü siĊ jedynie do restrukturyzacji samego rolnictwa, ale objąü równieĪ szeroko
rozumiane otoczenie przyrodnicze i Ğrodowiskowe oraz problemy spoáeczne i kulturowe
wsi. Takie podejĞcie jest zgodne z zaáoĪeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE, w której
w coraz wiĊkszym stopniu rozwój rolnictwa wiąĪe siĊ z rozwojem wsi i która staje siĊ
polityką wobec obszarów wiejskich umoĪliwiającą im wielofunkcyjny rozwój –
gospodarczy, ekologiczny i spoáeczno-kulturowy.
Zwróciü naleĪy nastĊpnie uwagĊ na niejednoznacznoĞü i wielowymiarowoĞü
interpretacji pojĊcia wielofunkcyjnoĞü. Rozpatrując jego róĪne wymiary wskazaü moĪna,
Īe wielofunkcyjnoĞü dotyczyü moĪe rolnika i gospodarstwa domowego, rolnictwa jako
sektora lub dziaáu wytwórczego czy teĪ okreĞlonego terytorium. WielofunkcyjnoĞü jest
związana z róĪnymi funkcjami poszczególnych form aktywnoĞci i jest skutkiem tej
aktywnoĞci. MoĪe ona wynikaü zarówno z wytwarzania produktów o charakterze
towarowym, byü skutkiem róĪnych form aktywnoĞci, jak teĪ wynikaü z nietowarowej
dziaáalnoĞci rolników lub oddziaáywaĔ sektora rolniczego. RóĪne formy rolniczej
i pozarolniczej aktywnoĞci mogą byü Ĩródáem róĪnorodnych funkcji, które zaspokajają
potrzeby spoáeczne34.
RozróĪniaü wiĊc naleĪy wielofunkcyjną wieĞ, której gospodarka podlega
dywersyfikacji poprzez rozwój funkcji pozarolniczych oraz wielofunkcyjne rolnictwo,
Ğwiadczące poza produkcją takĪe inne funkcje35.
OECD okreĞliáa36 dwie páaszczyzny interpretacji wielofunkcyjnoĞci. Pierwszą
stanowi analiza wielofunkcyjnoĞci jako wáaĞciwoĞci aktywnoĞci ekonomicznej, o której
Ğwiadczą róĪnorodne, sprzĊĪone ze sobą produkty lub skutki aktywnoĞci (np. pozytywne
lub negatywne, zamierzone lub niezamierzone). Niektóre z nich mają wartoĞü rynkową,
inne są wyáączone spod dziaáania mechanizmu rynkowego. WielofunkcyjnoĞü jest wiĊc
wáaĞciwoĞcią wielu rodzajów aktywnoĞci ekonomicznej i nie odnosi siĊ wyáącznie do
rolnictwa. Drugi sposób interpretacji wielofunkcyjnoĞci dotyczy przypisania
róĪnorodnych ról rolnictwu. Z tego punktu widzenia rolnictwu jako dziaáalnoĞci
gospodarczej powierzone zostaáo peánienie pewnych funkcji w spoáeczeĔstwie.
W rezultacie, pod pojĊciem wielofunkcyjnoĞci kryje siĊ nie tylko cecha procesu
33

A. Stasiak, W. ZgliĔski: Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przeáomie XX-XI wieku [w:]
A. Stasiak, W. ZgliĔski (red.): Wpáyw przeksztaáceĔ strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni
wiejskiej, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1997, s.11-12.
34
M. Adamowicz: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi i rolnictwa [w:]
M. Adamowicz (red.): Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji
i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW, Warszawa 2004, s. 27-28.
35
A. Czarnecki: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny..., dz. cyt., s. 248-249.
36
OECD: Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Paris 2001, s. 14.
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produkcyjnego, ale takĪe są zawarte pewne wartoĞci (funkcje) waĪne z punktu widzenia
caáego spoáeczeĔstwa.
Koncepcja wielofunkcyjnoĞci rolnictwa oparta jest na fakcie, Īe rolnictwo jako
aktywnoĞü ekonomiczna, obok podstawowej funkcji jaką jest dostarczanie ĪywnoĞci
i surowców dla przemysáu, zapewnia równieĪ wiele nierynkowych korzyĞci
spoáeczeĔstwu. Skáada siĊ na nie szeroki zakres korzyĞci Ğrodowiskowych, takich jak:
walory rekreacyjne przestrzeni wiejskiej i zachowanie wartoĞci estetycznych wiejskiego
krajobrazu, zachowanie bioróĪnorodnoĞci i ochrona Ğrodowiska naturalnego. WĞród
korzyĞci spoáeczno-ekonomicznych wyróĪniü naleĪy: zapewnienie bezpieczeĔstwa
ĪywnoĞciowego i bezpiecznej ĪywnoĞci, dobrostanu zwierząt, tworzenie miejsc pracy na
obszarach wiejskich, utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich oraz zachowanie
dziedzictwa kulturowego wsi37.
WĞród produktów rolnictwa wielofunkcyjnego wskazaü moĪna:
x produkty towarowe (rynkowe): surowce rolne i ĪywnoĞciowe, ĪywnoĞü
przetworzona, usáugi agroturystyczne, usáugi produkcyjne i inne,
x produkty i usáugi o charakterze samozaopatrzeniowym: samozaopatrzenie
w produkty ĪywnoĞciowe, pomoc sąsiedzka, usáugi spoáeczne o charakterze
samozaopatrzeniowym – wychowanie i opieka, opieka nad starszymi
i niesprawnymi,
x produkty nietowarowe (nierynkowe):
 charakterze dóbr publicznych: bezpieczna ĪywnoĞü i bezpieczeĔstwo
ĪywnoĞciowe, ochrona i konserwacja Ğrodowiska, zapobieganie klĊskom
Īywioáowym,
 charakterze usáug spoáecznych: pozytywne i negatywne efekty zewnĊtrzne,
recykling odpadów, krajobraz wiejski, wspóápraca i klimat spoáeczny38.
WĞród funkcji sektora rolnego wyróĪniü zaĞ moĪna nastĊpujące:
produkcyjne – obejmujące wytwarzanie ĪywnoĞci i produktów
nieĪywnoĞciowych, niosące za sobą skutki spoáeczne związane
z wykorzystaniem zasobów i okreĞlające miejsce i rolĊ rolnictwa
w gospodarce narodowej.
x Ğrodowiskowo-przestrzenne – dotyczące sposobu wykorzystania Ğrodowiska,
jakoĞci krajobrazu, obecnoĞci skaĪeĔ Ğrodowiskowych, ochrony przyrody
i bioróĪnorodnoĞci.
x usáugowe – obejmujące wkáad rolnictwa w utrzymanie produktywnoĞci
zasobów ziemi oraz bogactwa Ğrodowiska naturalnego i spoáecznego dla
potrzeb rozwoju spoáeczno-ekonomicznego, zatrudnienia istniejących zasobów
pracy, wáaĞciwego gospodarowania odpadami, a takĪe dla zachowania
równowagi
miĊdzy
sferą
Ğrodowiskowa,
ekonomiczną
i spoáeczną39.
x

37

W. Hediger: On the economics of multifunctionality and sustainability of agricultural systems [w:] materiaáy
konferencyjne: 90th EAAE Seminar: Multifunctional agriculture, policies and markets: understanding the
critical linkage. Rennes 2004, s. 2.
38
M. Adamowicz: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne..., dz. cyt., s. 30.
39
TamĪe, s. 28-29.
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Podsumowując stwierdziü naleĪy, Īe koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju wsi
i rolnictwa prowadzi do uznania, Īe speániają one szereg ról i umoĪliwiają osiąganie
wielu waĪnych celów spoáecznych. W sytuacji zmniejszającej siĊ roli sektora rolnego w
gospodarce obszarów wiejskich istotne wydaje siĊ rozwijanie ich funkcji innych niĪ
rolnicza, które pozwolą na utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich oraz zapewnienie
odpowiedniego standardu Īycia ludnoĞci je zamieszkującej i dalszego speániania przez
nie szeregu funkcji.
WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich w Ğwietle koncepcji zrównowaĪonego
rozwoju gospodarczego
Koncepcja zrównowaĪonego rozwoju staáa siĊ odpowiedzią spoáecznoĞci
miĊdzynarodowej na dostrzegane zagroĪenia wynikające z nadmiernej presji czáowieka
i jego gospodarki na Ğrodowisko przyrodnicze, które nabraáy wymiaru
miĊdzynarodowego w drugiej poáowie XX w. oraz wyrazem nowego spojrzenia na
system „czáowiek-Ğrodowisko” i wspóázaleĪnoĞci, jakie w nim wystĊpują. Idea ta
przyjĊta zostaáa na forum miĊdzynarodowym jako poĪądany model rozwoju spoáecznogospodarczego.
Termin „rozwój zrównowaĪony” stosowany jako odpowiednik angielskiego
pojĊcia sustainable development pojawiá siĊ w jĊzyku polskim w koĔcu lat
osiemdziesiątych i w dosáownym táumaczeniu oznacza rozwój trwaáy, ciągáy,
podtrzymywany, nieprzerwany. W Polsce pojĊcie „rozwój zrównowaĪony” uĪywane jest
czĊsto zamiennie z terminem „ekorozwój” lub „rozwój trwaáy”, „stabilny” czy
„podtrzymywany”40.
S. Paszkowski zaznacza41 istnienie w literaturze przedmiotu dwóch obszarów
wystĊpowania pojĊcia „rozwój zrównowaĪony”. Jeden – o konotacjach ekologicznych,
a drugi ekonomicznych i spoáecznych, związanych z rozwojem ekonomicznym
i planowaniem strategicznym. Zwolennicy pierwszego podejĞcia utoĪsamiają rozwój
zrównowaĪony z rozwojem ekologicznym, którego sens przejawia siĊ w rozwoju
spoáeczno-gospodarczym zharmonizowanym ze Ğrodowiskiem – nieustannym,
ale ograniczonym – zachodzącym z poszanowaniem zasobów dóbr przyrody.
Autorzy reprezentujący nurt ekonomiczno-spoáeczny uwzglĊdniają w koncepcji
koniecznoĞü równolegáej realizacji trzech celów w rozwoju gospodarczym –
ekonomicznego, spoáecznego i ekologicznego. Innymi sáowy – rozwój gospodarczy
powinien uwzglĊdniaü aspekty ekologiczne, spoáeczne i kulturowe42. Koncepcja
wprowadza do dziaáalnoĞci gospodarczej i indywidualnych zachowaĔ ludzi ograniczenia
mające na celu dobro Ğrodowiska przyrodniczego, nie redukujące przy tym wzrostu
gospodarczego43.

40

H. Rouba: Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównowaĪonego [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.):
Ekonomiczne i Ğrodowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uà, àódĨ 2001, s. 205.
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S. Paszkowski: ZrównowaĪony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] M. KáodziĔski (red.):
Gospodarka, czáowiek, Ğrodowisko na obszarach wiejskich, PAN, IRWiR,
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Na rozwój zrównowaĪony skáada siĊ szeroka wiązka wzajemnie sprzĊĪonych,
wspóázaleĪnych i równorzĊdnych celów o charakterze ekologicznym, spoáecznym,
ekonomicznym i politycznym. Do gáównych celów ekologicznych zaliczyü moĪna:
trwaáoĞü
podstawowych
procesów
przyrodniczych,
zachowanie
zasobów
nieodnawialnych, poprawa obecnej jakoĞci Ğrodowiska. Są to cele wyznaczające gáówne
kierunki ochrony Ğrodowiska zharmonizowane z dziaáalnoĞcią bytową i gospodarczą
czáowieka. Cele ekonomiczne (ekonomiczno-techniczne) koncentrują siĊ na trwaáym
rozwoju gospodarczym generującym strumieĔ dochodu i oznaczającym realne
podnoszenie stopy Īyciowej spoáeczeĔstw, warunkach uczciwej konkurencji podmiotów
gospodarczych w dostĊpie do ograniczonych zasobów i moĪliwoĞci odprowadzania
zanieczyszczeĔ, dynamicznym rozwoju jakoĞciowo nowych procesów produkcyjnych
i produktów, które bĊdą relatywnie w coraz mniejszym stopniu zuĪywaü
i zanieczyszczaü Ğrodowisko. Cele te wyznaczają poĪądane kierunki polityki
gospodarczej, postĊpu technicznego i skorelowane są z celami ekologicznymi. Cele
spoáeczne, takie jak, zapewnienie równych szans dostĊpu do korzystania ze Ğrodowiska
dla obywateli i poszczególnych spoáeczeĔstw, zarówno wspóáczesnego, jak i przyszáych
pokoleĔ, poprawa lub zachowanie wysokiej jakoĞci Īycia i szansa na zaspokojenie
spoáecznych potrzeb, zapewnienie jednostkom jednakowych szans rozwoju, w tym
zapewnienie bezpieczeĔstwa, praw czáowieka wyznaczają kierunki polityki spoáecznej
uwzglĊdniającej wzrost dobrobytu spoáecznego dostosowanego do poziomu
akceptowalnego z ekologicznego punktu widzenia44.
B. Piontek uĪywa w swojej pracy45 na okreĞlenie terminu sustainable
development wyraĪenia „rozwój trwaáy i zrównowaĪony”. Na podstawie analizy treĞci
dostĊpnych definicji rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego autorka przyjĊáa za
F. Piontkiem, Īe jego istotą jest zapewnienie trwaáej poprawy jakoĞci Īycia
wspóáczesnych i przyszáych pokoleĔ poprzez ksztaátowanie wáaĞciwych proporcji
miĊdzy trzema rodzajami kapitaáu: ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym. Rozwój
ten jest oparty na wáaĞciwie uksztaátowanych strukturach, których skáadową jest
Ğrodowisko przyrodnicze, a kryterium integrującym – poprawnie zdefiniowana jakoĞü
Īycia.
H. Runowski zauwaĪa46, Īe koncepcji rozwoju zrównowaĪonego odpowiada
holistyczny sposób postrzegania róĪnych zjawisk, w którym zmiana pojedynczego
elementu systemu, bez zmian innych elementów, dezorganizuje dotychczasową jego
strukturĊ i wytrąca go ze stanu równowagi, której przywrócenie wymaga czasu oraz
Ğrodków finansowych. Równowaga miĊdzy systemem spoáecznym, ekonomicznym
i przyrodniczym jest szczególne waĪna w przypadku dziaáalnoĞci rolniczej i terenów
wiejskich – obszarów dziaáalnoĞci ludzkiej, które stykają siĊ bezpoĞrednio z przyrodą,
która determinuje ich formy oraz wyniki47.
44
H. Rouba: Geneza i istota koncepcji..., dz. cyt., s. 220-221., A. Bednarek, E. Majewski: ĝrodowisko...,
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T. Hunka, F. Tomczaka, IERiGĩ, IRWiR PAN, SGH-Katedra Agrobiznesu, Warszawa 2002, s. 142.
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Rozwój rolnictwa wedáug koncepcji modernizacji ujawniá negatywne skutki
w wymiarze ekonomicznym, spoáecznym, ekologicznym i etycznym. W związku z tym
w rozwiniĊtych spoáeczeĔstwach zaczĊto doceniaü znaczenie elementów otoczenia
przyrodniczego, ich walorów krajobrazowych, jakoĞci produktów ĪywnoĞciowych
i spoáecznych kosztów wytwarzania w rolnictwie48. Rolnictwo, obok ĪywnoĞci,
wytwarza równieĪ dobra i uĪytecznoĞci Ğrodowiskowe, co oznacza, Īe zmieniając swój
potencjaá – tworzy nowe warunki Īycia spoáecznoĞci ludzkich obejmujące warunki bytu
i zamieszkania, jakoĞü Ğrodowiska przyrodniczego oraz tworzenie nowych struktur
spoáecznych. Sektor ten jest wspóáczeĞnie postrzegany jako gáówny skáadnik równowagi
ekologicznej, która jest wartoĞcią nie mniej waĪną niĪ wytwarzanie dóbr i usáug
ĪywnoĞciowych49.
Tak wiĊc, przestrzenny charakter rolnictwa i jego powiązanie z elementami
Ğrodowiska naturalnego sprawiają, Īe obszary wiejskie i prowadzona na nich dziaáalnoĞü
gospodarcza przybierają do pewnego stopnia charakter dóbr publicznych ujawniających
siĊ gáównie przez efekty zewnĊtrzne powstające w Ğrodowisku przyrodniczym
i spoáecznym50. Utrzymana zaĞ i odpowiednio realizowana – w sposób zgodny z zasadą
zrównowaĪonego rozwoju51 – funkcja produkcji rolniczej jest waĪnym elementem
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich.
B. Degórska podkreĞlając rolĊ obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi
Ğrodowiska przyrodniczego podaje52, Īe polega ona na konserwatorskiej ochronie
przyrody, a takĪe kreowaniu aktywnej polityki ekorozwoju poprzez wprowadzanie zasad
trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju do wszystkich sfer dziaáalnoĞci czáowieka:
spoáecznej, gospodarczej i przestrzennej. W polityce tej obszary wiejskie muszą byü
traktowane wielofunkcyjnie, a gospodarowanie przestrzenią na obszarach wiejskich
powinno áączyü w sposób najmniej kolizyjny dla Ğrodowiska ich funkcje produkcyjne,
mieszkaniowe, rekreacyjne, zdrowotne i estetyczne oraz ochronĊ róĪnorodnoĞci
przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej. Wedáug J. BaĔskiego i W. Stoli53 jednym
z podstawowych warunków trwaáego rozwoju obszarów wiejskich jest rozwijanie ich
róĪnorodnoĞci pojmowanej szeroko, jako wzbogacanie struktury funkcji spoáecznogospodarczych, ale równieĪ poprzez ksztaátowanie i ochronĊ krajobrazu naturalnego
i kulturowego. Obszary wiejskie naleĪy wiĊc rozpatrywaü w szerokim kontekĞcie
48
S. Zawisza: Uwarunkowania zrównowaĪonego rozwoju wsi i rolnictwa [w:] S. Zawisza (red.): Zarządzanie
zrównowaĪonym rozwojem obszarów wiejskich, Wyd. AT-R w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004, s. 11.
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Warszawa 2005, s. 4.
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uwzglĊdniając, Īe jest to miejsce dziaáalnoĞci czáowieka, integralne Ğrodowisko
naturalne oraz wartoĞü kulturowa54 i 55.
KoniecznoĞü kompleksowego podejĞcia do wsi i rolnictwa podkreĞlają takĪe
A. WoĞ i J. S. Zegar. Wedáug autorów56 polityka zrównowaĪonego rozwoju obszarów
wiejskich winna odnosiü siĊ do wszystkich dziaáalnoĞci na tych terenach i wymaga
wszechstronnych dziaáaĔ, m.in. rozwoju kapitaáu ludzkiego, ochrony gleb, poprawy
gospodarki wodnej, ochrony róĪnorodnoĞci biologicznej, zaopatrzenia wsi w energiĊ,
zwiĊkszenia udziaáu ludnoĞci w podejmowaniu decyzji dotyczących wykorzystywania
zasobów. Kluczową zaĞ kwestią jest wdroĪenie bardziej wydajnych i przyjaznych
Ğrodowisku technologii.
PrzyjĊta w 1992 roku Agenda 21 postulowaáa wáączenie zasad zrównowaĪonego
rozwoju w proces prowadzenia polityki rolnej i wzywaáa do oceny polityki rolnej pod
kątem problematyki wielofunkcyjnoĞci rolnictwa57. Zgodnie z tym dokumentem,
koncepcja zrównowaĪonego rozwoju jest wielowymiarowa, a związki miĊdzy
realizowanymi celami są silne, liczne oraz záoĪone. Cele te mogą do pewnego stopnia
wywoáywaü efekt synergii, jednak nie zawsze siĊ wzajemnie wspierają, a czasem mogą
byü wzglĊdem siebie konkurencyjne i w związku z tym istnieje potrzeba zachowania
odpowiednich proporcji pomiĊdzy nimi. Wzmocnienie ekonomicznej pozycji obszarów
wiejskich jest podstawą zachowania ich spoáecznych i Ğrodowiskowych funkcji.
Implikacje spoáeczne wynikają z zabezpieczenia moĪliwoĞci zatrudnienia na wsi,
dywersyfikacji aktywnoĞci ekonomicznej oraz promocji lokalnych produktów, usáug,
rzemiosáa, i agroturystyki. Zachowanie jakoĞci Ğrodowiska jest z kolei warunkiem dla
rozwoju i utrzymania potencjaáu ekonomicznego obszarów wiejskich. Ekologiczna
integralnoĞü i wartoĞü krajobrazu wiejskiego są podstawą dla uczynienia obszarów
wiejskich przestrzenią atrakcyjną dla prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, miejsca
zamieszkania, odwiedzenia przez turystów oraz dziaáalnoĞci rekreacyjnej58.
Zgodnie z Deklaracją z Cork59 i 60, zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich
wymaga odwrócenia procesu migracji ze wsi, walki z biedą, pobudzania zatrudnienia
i tworzenia równych szans, reakcji wobec narastających wymagaĔ ludnoĞci wiejskiej
odnoĞnie poprawy warunków bytu, rozwoju osobistego i form spĊdzania wolnego czasu,
zdrowia, bezpieczeĔstwa. Istotna jest potrzeba ochrony i poprawy jakoĞci Ğrodowiska
wiejskiego oraz bardziej sprawiedliwy podziaá wydatków publicznych na infrastrukturĊ,
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edukacjĊ, ochronĊ zdrowia, usáugi komunikacyjne miĊdzy obszarami wiejskimi
i miejskimi.
Rozwój obszarów wiejskich powinien bazowaü na zintegrowanym podejĞciu
uwzglĊdniającym potrzeby przystosowania rolnictwa do nowych warunków jego
rozwoju, zróĪnicowania ekonomicznego – szczególnie rozwoju maáego i Ğredniego
przemysáu i usáug wiejskich – związanych z zarządzaniem zasobami naturalnymi,
uwydatnieniem funkcji Ğrodowiskowych oraz promocji kultury, turystyki i rekreacji.
Proces ten powinien umoĪliwiaü utrzymanie elementów wiejskiego krajobrazu aby
korzystanie z nich przez obecne pokolenia nie pogarszaáo moĪliwoĞci korzystania z nich
przez przyszáe.
Wsparcie dywersyfikacji aktywnoĞci ekonomicznej i spoáecznej wsi powinno
bazowaü na tworzeniu podstaw dla podejmowania inicjatyw prywatnych i spoáecznych:
inwestycjach, wsparciu technicznym, usáugach dla biznesu, odpowiedniej
infrastrukturze, edukacji, szkoleniach, wprowadzaniu postĊpu w technologii
informacyjnej, wzmacnianiu roli maáych miasteczek jako integralnych elementów
obszarów wiejskich i kluczowych czynników ich rozwoju, promocji rozwoju wiejskich
spoáecznoĞci i odnowy wsi.
W Ğwietle zapisów Deklaracji z Cork, rozwój zrównowaĪony terenów wiejskich
oznacza promocjĊ wydajnoĞci ekonomicznej i spoáecznej równoĞci, przy respektowaniu
i wzmacnianiu ekologicznej integralnoĞci Ğrodowiska oraz kulturowej toĪsamoĞci
spoáecznoĞci. WiąĪe siĊ on z podejĞciem terytorialnym – pozwalającym na okreĞlenie
róĪnic przestrzennych w opcjach rozwoju i osiąganych z nich korzyĞci,
wielofunkcyjnym – oznaczającym koniecznoĞü uwzglĊdnienia w planowaniu rozwoju
szerokiego zakresu aspektów przestrzeni wiejskiej, takich jak problemy demograficzne,
ekonomiczne, socjalne i Ğrodowiskowe, demokratycznym – które wzmacnia
partycypacjĊ i partnerstwo uczestników biorących udziaá w opracowaniu i realizacji
koncepcji rozwoju, bilansowaniu pionowym i poziomym interesów róĪnych grup
spoáecznych, wspieraniu kooperacji i koordynacji dziaáaĔ poszczególnych poziomów
administracji oraz z koncepcją dynamiczną – wynikającą z dáugoterminowych zmian
stosowanych technologii, ewolucji struktur ekonomicznych, postaw spoáecznych
i percepcji spoáecznej, wzorców postĊpowania i cech Ğrodowiska61.
K. Gorlach62 dokonuje operacjonalizacji pojĊcia rozwój zrównowaĪony
uwzglĊdniając takie jego cechy, jak trwaáoĞü (naleĪy nie dopuĞciü do wyczerpania
zasobów niezbĊdnych do jego przebiegu w przyszáoĞci), samopodtrzymywanie siĊ
(powinien byü oparty na dywersyfikacji Ĩródeá dochodów w obrĊbie gospodarstw
rolnych i domowych) oraz zintegrowanie (powinien byü oparty na poáączeniu aktywów
wewnĊtrznych gospodarstw i spoáecznoĞci lokalnych z zewnĊtrznymi aby móc rozwijaü
lokalne zasoby).
SáaboĞü infrastruktury wiejskiej i niedorozwój pozarolniczych form
gospodarowania na obszarach wiejskich w Polsce sprawia, Īe spoĞród trzech aspektów
61
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zrównowaĪonego rozwoju: Ğrodowiskowego, spoáecznego i gospodarczego, zwáaszcza
ten ostatni pozostaje w dysproporcji w odniesieniu do koncepcji zrównowaĪonego
rozwoju ze wzglĊdu na wystĊpujące w rolnictwie dysproporcje miĊdzy obfitymi
zasobami pracy a zasobami ziemi, które wyraĪają siĊ w rozdrobnionej strukturze
gospodarstw, niepeánym wykorzystaniu zasobów pracy i ukrytym bezrobociu63.
G. Zabáocki podkreĞla64, Īe niezbĊdnym elementem rozwoju zrównowaĪonego jest
rozwój spoáeczny rozumiany m.in. jako redukcja nierównoĞci spoáecznych.
Z uwagi na powyĪsze problemy uwzglĊdniü naleĪy fakt, Īe producenci rolni,
a takĪe caáa ludnoĞü wiejska naleĪą do tej czĊĞci spoáeczeĔstwa, która ma najniĪsze
dochody, wiĊc nie jest w stanie stworzyü warunków do zrównowaĪonego rozwoju
obszarów wiejskich65. J. ĩmija poprawy sytuacji obszarów wiejskich upatruje66
w zmianie relacji miĊdzy czynnikami produkcji oraz stymulowaniu lokalnego rozwoju
gospodarczego co wymaga ich zrównowaĪonego i wielofunkcyjnego rozwoju.
B. WierzbiĔski67 zwraca uwagĊ, Īe rozwój przedsiĊbiorczoĞci pozarolniczej na wsi oraz
osiąganie zamierzonych rezultatów gospodarczych nie moĪe odbywaü siĊ kosztem
Ğrodowiska naturalnego. Jej harmonijny rozwój powinien byü zgodny z potrzebą
poszanowania Ğrodowiska naturalnego i wartoĞci kulturowych spoáeczeĔstwa, które są
naturalnym otoczeniem jednostki gospodarczej i mogą staü siĊ jego atutami
w warunkach konkurencji.
Osiąganie zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich moĪe byü realizowane
przez wykorzystywanie i pogáĊbianie ich wielofunkcyjnoĞci. WielofunkcyjnoĞü powinna
uwzglĊdniaü respektowanie zasady zrównowaĪonego rozwoju w kaĪdej z dziedzin
dziaáalnoĞci spoáeczno-gospodarczej czáowieka realizowanej na obszarach wiejskich. W
przeciwnym razie ograniczony moĪe zostaü zakres szeroko rozumianych funkcji
obszarów wiejskich w spoáeczeĔstwie. WielofunkcyjnoĞü wzmacniając aspekt
ekonomiczny i racjonalizując aspekt spoáeczny jest wiĊc sposobem realizacji koncepcji
rozwoju trwaáego i zrównowaĪonego.
Funkcje obszarów wiejskich – uwarunkowania i czynniki rozwoju
Rozwój spoáeczno-gospodarczy prowadzi do zmian w strukturze funkcjonalnej
obszarów wiejskich polegających na rozbudowie kompleksu funkcji ekonomicznych,
w tym przede wszystkim tych o charakterze pozarolniczym, a takĪe do zwiĊkszania
poziomu specjalizacji ogóáu realizowanych funkcji. Zmiany te są efektem, a zarazem
symptomem rozwoju. W ramach postĊpowania procesów rozwojowych ujawnia
i wzmacnia siĊ znaczenie funkcji dotychczas nie akcentowanych.
Rozwój wsi uzewnĊtrznia siĊ w poprawie wskaĨników ekonomicznych:
w zwiĊkszającej siĊ produkcji i dochodach, poprawie podziaáu zasobów i dochodów,
zwiĊkszaniu moĪliwoĞci wyboru dostĊpnego dla poszczególnych jednostek oraz
63
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poprawie jakoĞci Īycia. Proces ten wiąĪe siĊ przede wszystkim z rozszerzaniem
wiejskiego rynku pracy oraz rozwojem funkcji nierolniczych. U podstaw tych zmian leĪą
zjawiska i procesy zachodzące w samym rolnictwie i spoáecznoĞciach wiejskich, jak
równieĪ tendencje zachodzące w gospodarce poszczególnych regionów, gospodarce
narodowej oraz spoáeczeĔstwie jako caáoĞci. Zjawisko z jednej strony potĊgowane jest
przez relatywne zmniejszanie siĊ roli rolnictwa w gospodarce narodowej i wiejskiej,
a zwáaszcza przez niezdolnoĞü rolników do zapewnienia z produkcji rolnej rozwoju
Ğrodowisk lokalnych i poziomu dobrobytu odpowiadających innym grupom spoáecznozawodowym. Z drugiej strony wzmacniane jest przez niedorozwój gospodarki miejskiej,
wzrost kosztów produkcji i utrzymania w miastach oraz obniĪającą siĊ jakoĞü Īycia
w miastach68.
Rozwój nierolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej na wsi i zmiana struktury
funkcjonalnej obszarów wiejskich w krajach rozwiniĊtych gospodarczo przejawiaáy siĊ
gáównie w:
x zakáadaniu i prowadzeniu maáych i Ğrednich zakáadów produkcyjnych
i usáugowych przez przedsiĊbiorców wiejskich obsáugujących rynki regionalne,
krajowe czy miĊdzynarodowe,
x rozwoju bazy wypoczynkowej dla ludnoĞci miejskiej i zasobów
mieszkaniowych dla emerytów i rencistów, która stanowiáa podstawĊ rozwoju
turystyki i wypoczynku w Ğrodowisku wiejskim,
x rozbudowie sieci transportowej i komunikacyjnej, uáatwiającej przemieszczanie
osób, towarów i informacji, poprawiającej warunki Īycia i prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej na wsi69.
Wedáug W. Stoli70 obecna struktura przestrzenna obszarów wiejskich Polski
uksztaátowaáa siĊ w wyniku zróĪnicowanego rozwoju spoáeczno-gospodarczego kraju
w przeszáoĞci oraz naáoĪenia siĊ skutków przemian spoáeczno-politycznych
i gospodarczych po II wojnie Ğwiatowej na maáo zróĪnicowaną pod wzglĊdem rozwoju
funkcjonalnego przestrzeĔ ekonomiczną polskiej wsi. Na obecny stan struktury
funkcjonalnej obszarów wiejskich w przeszáoĞci silny wpáyw miaáy przede wszystkim
rozwijające siĊ w latach 1950-1980 procesy industrializacyjne i urbanizacyjne, procesy
związane z zasiedlaniem ziem odzyskanych oraz reforma rolna i powstanie sektora
uspoáecznionego w rolnictwie. Przeksztaácanie obszarów wiejskich nastĊpowaáo
w wyniku rozwoju róĪnych gaáĊzi przemysáu, osadnictwa ludnoĞci nierolniczej oraz
rekreacji. Procesy te przebiegaáy z róĪnym nasileniem i z róĪnym skutkiem
w poszczególnych okresach i regionach kraju, czego konsekwencją jest obecne bardzo
duĪe zróĪnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich pod wzglĊdem struktury funkcji71.
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A. Rosner72 Ĩródeá záoĪonoĞci zróĪnicowania przestrzennego obszarów wiejskich
upatruje w nakáadaniu siĊ na siebie czterech rodzajów czynników:
x tkwiących w historii – zwáaszcza w granicach istniejących w XIX w. oraz
przesuniĊciu granic w XX w., których konsekwencją są dostrzegalne obecnie
róĪnice w obyczajowoĞci, strukturach osadniczych, agrarnych, wyposaĪeniu
infrastrukturalnym, strukturach edukacyjnych, kapitale spoáecznym i ludzkim,
x wynikających z ukáadów hierarchicznych „centrum-peryferie” – autor zaznacza,
Īe w latach 90’ wystąpiáy trzy czynniki zmieniające skalĊ
i charakter zróĪnicowaĔ przestrzennych obszarów wiejskich – wzrost znaczenia
poáoĪenia wzglĊdem miasta oraz, w mniejszym stopniu, wzglĊdem gáównych
ciągów komunikacyjnych dla przemian struktur i funkcji peánionych przez
obszary wiejskie, zmiana wagi, a niekiedy przeksztaácanie siĊ czynników
negatywnie wpáywających na rozwój na pozytywne i odwrotnie – np.
sąsiedztwo granicy paĔstwowej, oraz – osáabniĊcie wczeĞniej wyksztaáconych
wiĊzi miĊdzy niektórymi miastami i sąsiednimi terenami wiejskimi –
polegających na tworzeniu miejsc pracy dla mieszkaĔców wsi w miastach,
x związanych z wystĊpowaniem specyficznych czynników skáadających siĊ na
„rentĊ poáoĪenia” – np. sąsiedztwo przejĞü granicznych, obszarów o istotnym
znaczeniu dla funkcji turystycznej itp.,
x związanych z efektami programów regionalnych lub subregionalnych.
Autor ten zwraca takĪe uwagĊ na znaczenie kapitaáu spoáecznego, który
w sprzyjających warunkach staje siĊ jednym z waĪnych warunków rozwoju i sprzyja
„wyspowemu” charakterowi rozkáadu „ognisk” rozwoju.
PojĊcie funkcji naleĪy traktowaü jako dziaáalnoĞü ludzką o podobnych cechach
technicznych, spoáecznych i ekonomicznych związaną z zaspokojeniem poszczególnych
rodzajów potrzeb czáowieka. W odniesieniu do obszarów wiejskich pojĊcie
wielofunkcyjnoĞci obejmuje ich potencjaá funkcjonalny, czyli ogólną moĪliwoĞü
róĪnorodnego wykorzystania73. W literaturze przedmiotu wielu autorów zajmowaáo siĊ
problematyką klasyfikacji funkcji obszarów wiejskich.
J. Dietl i B. Gregor74 przedstawili nastĊpującą systematykĊ funkcji obszarów
wiejskich:
x produkcja w ramach pierwszej sfery ekonomicznej (rolnictwo, leĞnictwo,
ryboáówstwo),
x funkcja industrialna endogeniczna – wynika z rozwoju pozarolniczych miejsc
pracy na terenie danego obszaru wiejskiego,

72
A. Rosner: ZróĪnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce [w:] A. Rosner (red.): Uwarunkowania
i kierunki przemian spoáeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005, s. 284290.
73
A. Hopfer, T. Bajerowski, J. Suchta za J. Regulski: MoĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju..., dz. cyt., s.
219-220.
74
J. Dietl, B. Gregor: Funkcje obszarów wiejskich i ich wpáyw na obsáugĊ handlową [w:] PAN, KPZK,
Biuletyn, Z. 101, Warszawa 1979, s. 81-82.
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funkcja industrialna egzogeniczna – wyraĪa siĊ Ğwiadczeniem usáug siáy
roboczej na zewnątrz danej przestrzeni wiejskiej w odniesieniu do tej ludnoĞci,
która uzyskuje dochody wyáącznie spoza terenu wiejskiego,
funkcja rekreacji (turystyki) – z punktu widzenia ludnoĞci miejscowej jej
realizacja stanowi Ĩródáo dochodów pieniĊĪnych i przyczynia siĊ do rozbudowy
infrastruktury spoáecznej, wpáywając na warunki bytowe ludnoĞci,
funkcja usáugowa – wyraĪa siĊ gáównie w obsáudze konsumpcyjnej
i produkcyjnej ludnoĞci danego obszaru.

zaproponowaá
nastĊpującą
klasyfikacjĊ
elementów
W.
KamiĔski75
wielofunkcyjnego rozwoju wsi i obszarów wiejskich:
x rolnicza dziaáalnoĞü produkcyjna,
x dziaáalnoĞü pozarolnicza, związana bezpoĞrednio z rolnictwem, w tym:
 zaopatrzenie w materiaáy i Ğrodki produkcji,
 usáugi produkcyjne,
 skup, magazynowanie, transport i handel produktami rolnymi,
 przetwórstwo rolno-spoĪywcze,
x dziaáalnoĞü pozarolnicza, nie związana bezpoĞrednio lub w ogóle
z rolnictwem, w tym:
 agroturystyka,
 gospodarka leĞna,
 pielĊgnacja krajobrazu i ochrona Ğrodowiska,
 wszelkie inne dziaáalnoĞci nie związane z rolnictwem.
J. Okuniewski76 opracowaá kompleksową, traktującą szeroko problem
wielofunkcyjnoĞci, systematykĊ pozarolniczych lub związanych z rolnictwem dziedzin
dziaáalnoĞci gospodarczej, w której znalazáy siĊ nastĊpujące:
x związane z rolnictwem:
 drobne i Ğredniej wielkoĞci zakáady przetwarzające surowce rolnicze,
 sortowanie, konfekcjonowanie, przechowywanie, skup, handel hurtowy i
detaliczny oraz transport ĪywnoĞci do miast,
x kierunki dziaáalnoĞci przemysáowej i rzemieĞlniczej:
 dziewiarstwo i produkcja odzieĪy, futrzarstwo i galanteria skórzana,’
 drobny przemysá metalowy – kooperacja z zakáadami duĪymi i Ğrednimi,
 usáugi w zakresie naprawy samochodów, ciągników, maszyn rolniczych,
 przemysá elektrycznych i elektronicznych urządzeĔ dla rolników
i gospodarstw domowych – kooperacja z wiĊkszymi zakáadami, filie; usáugi
naprawcze urządzeĔ elektrycznych i elektronicznych,
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W. KamiĔski: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne [w:] Zeszyty
Naukowe AR im. H. Koááątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z. 43 Kraków 1995, s. 20.
76
J. Okuniewski: Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Koááątaja
w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z. 43 Kraków 1995, s. 13-14.
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usáugi w zakresie regeneracji siá i zdrowia:
 rekreacja, sport, turystyka, wycieczki, kuligi, trasy rowerowe,
 lecznictwo uzdrowiskowo-klimatyczne,
 gastronomia i organizacja wypoczynku dla grup specjalnych (dzieci, rodzin,
seniorów),
rezydencjalno-socjalne funkcje obszarów wiejskich:
 kierowane do osób starszych, wymagających usáug opiekuĔczych,
 osadnictwo mieszkaĔców miast na wsi,
 ekologiczne i kulturowe funkcje wsi:
 ochrona naturalnego Ğrodowiska i utrzymywanie zdolnoĞci ekosystemów do
samoregeneracji,
 pielĊgnacja wiejskiego krajobrazu, jego ochrona oraz zachowanie dorobku
wiejskiej kultury i tradycji – są one integralną czĊĞcią Īycia wiejskich
spoáecznoĞci i decydują o róĪnorodnoĞci i bogactwie form Īycia wiejskiego.

Jednostka osadnicza w strukturze przestrzennej kraju i regionu moĪe peániü dwa
rodzaje funkcji: funkcje zewnĊtrzne (egzogeniczne), peánione na rzecz regionu lub kraju,
takie, jak funkcje rolnictwa i leĞnictwa, obsáugi rolnictwa, wypoczynku, turystyki
i uzdrowiskowe, przemysáowe, obsáugi miejskiego rynku pracy oraz funkcje wewnĊtrzne
(endogeniczne), peánione na rzecz mieszkaĔców gminy takie, jak funkcje mieszkaniowe,
przemysáu usáugowego, produkującego towary na zaopatrzenie miejscowej ludnoĞci,
obsáugi ludnoĞci77. Wedáug W. Stoli78 funkcje zewnĊtrzne (podstawowe) są niezbĊdnym
warunkiem wzajemnej wymiany produktów i usáug, okreĞlającej związek danego terenu
ze Ğwiatem zewnĊtrznym. Oznacza to, Īe funkcje podstawowe mają decydujący wpáyw
na rozwój spoáeczno-gospodarczy danego obszaru i w rezultacie, na stopieĔ
zaspokojenia potrzeb zamieszkującej je ludnoĞci. Zestawienie funkcji obszarów
wiejskich z uwzglĊdnieniem podziaáu na funkcje podstawowe i uzupeániające prezentuje
tabela 1.
Z badaĔ W. Stoli79 i 80 wynika, Īe wiodącymi funkcjami obszarów wiejskich
Polski, tak w znaczeniu czĊstotliwoĞci wystĊpowania, jak i nastawienia na zaspokojenie
potrzeb zewnĊtrznych są: rolnictwo towarowe i leĞnictwo, przemysá, funkcje
turystyczno-wypoczynkowe i mieszkaniowe. Sáabo rozwiniĊte są zaĞ funkcje
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb wáasnych producentów lub potrzeby lokalne czy
obsáugĊ miejscowej ludnoĞci.
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H. Gloza-Musiaá: WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich [w:] H. Zaniewska, A. Pawáat-Zawrzykraj, H.
Gloza-Musiaá: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wyd. SGGW, Warszawa 2000, s. 32-33.
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W. Stola: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, PAN, Instytut
Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja geograficzna, Z. 3, Warszawa 1993, s. 17.
79
W. Stola: Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów..., dz. cyt., s. 4.
80
W. Stola: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna..., dz. cyt., s. 61.
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TABELA 1. FUNKCJE OBSZARÓW WIEJSKICH
Rodzaje funkcji
Wyszczególnienie
funkcji
podstawowe (zewnĊtrzne)
uzupeániające (wewnĊtrzne)
- rolnictwo

- leĞnictwo
- ryboáówstwo
Technoprodukcyjne
- przemysá

Bioprodukcyjne
rolnictwo towarowe (udziaá produkcji rolnictwo
samozaopatrzeniowe
towarowej w produkcji globalnej)
(produkcja na potrzeby wáasne lub
lokalne)
towarowa czĊĞü produkcji (na produkcja na potrzeby wáasne lub lokalne
potrzeby zewnĊtrzne)
towarowa czĊĞü produkcji
produkcja na potrzeby wáasne lub lokalne

przemysá i rzemiosáo o znaczeniu produkcja przemysáowa i rzemieĞlnicza
ponadlokalnym
na potrzeby lokalne
- budownictwo
budownictwo
na
potrzeby budownictwo na potrzeby lokalne
ponadlokalne
Usáugowe
- komunikacja
komunikacja
o
znaczeniu komunikacja lokalna
ponadlokalnym
- rekreacja (turystyka i obsáuga ruchu turystycznego i obsáuga ludnoĞci lokalnej
wypoczynek)
wypoczynkowego
ludnoĞci
zamiejscowej
- mieszkalnictwo
obsáuga
ludnoĞci
lokalnej obsáuga ludnoĞci lokalnej zatrudnionej w
(funkcja sypialna)
zatrudnionej
poza
miejscem miejscu
zamieszkania
(i
osób
zamieszkania lub czerpiącej Ğrodki pozostających na ich utrzymaniu)
utrzymania
spoza
miejsca
zamieszkania
- inne usáugi
o
znaczeniu
ponadlokalnym o znaczeniu lokalnym (wychowanie
(szkolnictwo
ponadpodstawowe, przedszkolne, szkolnictwo podstawowe,
lecznictwo specjalistyczne, szpitalne, lecznictwo ogólne, ambulatoryjne itp.)
muzealnictwo regionalne itp.)
ħródáo: W. Stola: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski..., dz. cyt., Tab. 1, s. 139.

O moĪliwoĞciach rozwoju pozarolniczych funkcji obszarów wiejskich decydują
ich uwarunkowania spoáeczne, gospodarcze oraz przestrzenne81. W. KamiĔski82 wĞród
przestrzennych uwarunkowaĔ wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wymienia
nastĊpujące:
x demograficzne – związane z liczbą ludnoĞci i jej strukturą, gĊstoĞcią
zaludnienia, problemami migracji, dwuzawodowoĞci i bezrobocia,
kwalifikacjami i wyksztaáceniem ludnoĞci decydującymi o jej
przedsiĊbiorczoĞci, inicjatywie oraz podatnoĞci na innowacje i postĊp,
x przyrodnicze – takie, jak zasoby ziemi, jakoĞü gleb, klimat, rzeĨba terenu,
lesistoĞü oraz wartoĞci krajobrazowe predestynujące dany region do
prowadzenia dziaáalnoĞci turystycznej i rekreacyjnej,
x kapitaáowe,
x infrastrukturalne,

81
T Bajerowski, J. Suchta: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich w aspekcie uwarunkowaĔ
spoáeczno-gospodarczych i przestrzennych [w:] W. KamiĔska (red.): Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach
wiejskich, Instytut Geografii Akademii ĝwiĊtokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow.
Naukowe, Kielce 2002, s. 28.
82
W. KamiĔski: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne..., dz. cyt. s. 20-21.
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pozostaáe – m.in. polityka regionalna paĔstwa, zwáaszcza system kredytowy,
podatkowy i edukacyjny, poáoĪenie regionu, struktura agrarna rolnictwa.

K. Duczkowska-Maáysz83 wyodrĊbnia nastĊpujące dwie grupy czynników
rozwoju przedsiĊbiorczoĞci wiejskiej: czynniki o charakterze makroekonomicznym,
związane z zaleceniami dyktowanymi przez rząd i dotyczące ram polityki gospodarczej
paĔstwa, systemu ekonomicznego i rozwiązaĔ formalnoprawnych oraz uwarunkowania
o charakterze mikroekonomicznym, wĞród których wymienia: poáoĪenie gminy
i ewentualną rentĊ tego poáoĪenia, historycznie uksztaátowaną strukturĊ gospodarki,
rangĊ i charakter rolnictwa w rozwoju mikroregionu, stan infrastruktury, sytuacjĊ
demograficzną w gminie i poziom bezrobocia, strukturĊ spoáeczno-zawodową, stosunki
wáasnoĞci i zasoby kapitaáu, sprawnoĞü instytucji wiejskich, w tym, aktywnoĞü
samorządów lokalnych i wáadz gminy, stopieĔ zorganizowania rynku rolnego, postawy
spoáeczne, zwáaszcza skáonnoĞü do przedsiĊbiorczoĞci, typ spoáecznoĞci lokalnej i jej
cechy spoáeczno-kulturowe, stwarzające przesáankĊ do podejmowania inicjatyw
gospodarczych.
K. Safin proponuje84 rozpatrywanie uwarunkowaĔ przedsiĊbiorczoĞci na trzech
poziomach – cech osobowoĞciowych (uwarunkowania wewnĊtrzne – podmiotowe),
warunków lokalnych oraz warunków makrootoczenia (uwarunkowaniach zewnĊtrznych
– przedmiotowych). Uwarunkowania wewnĊtrzne są tym, co stanowi o treĞci
przystosowania do zmieniających siĊ sytuacji i ogniskują siĊ wokóá cech
indywidualnych, osobowych oraz wyznawanych systemów wartoĞci. WyróĪnia siĊ tu
m.in. wiedzĊ ogólną i zawodową, sprawnoĞü intelektualną, motywacje, poziom aspiracji,
awersjĊ bądĨ skáonnoĞü do ryzyka, Ğwiatopogląd, cechy osobowoĞci, system wartoĞci85.
WĞród uwarunkowaĔ lokalnych autor wskazuje przede wszystkim na politykĊ lokalną,
mobilizacjĊ spoáeczną, edukacjĊ oraz zespóá czynników skáadających siĊ na atrakcyjnoĞü
lokalizacyjną danego regionu. Do warunków makrootoczenia zalicza zaĞ:
uwarunkowania
polityczno-prawne,
ekonomiczne,
spoáeczne,
kulturowe
i komunikacyjne. Autor podkreĞla, Īe pomiĊdzy uwarunkowaniami wewnĊtrznymi
i zewnĊtrznymi wystĊpuje Ğcisáy związek oraz, Īe na rozwój przedsiĊbiorczoĞci wpáywa
wiele czynników wzajemnie siĊ przenikających.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe istotnym czynnikiem wpáywającym na proces ewolucji
obszarów wiejskich w kierunku ich wielofunkcyjnoĞci jest struktura wiejskiej sieci
osadniczej oraz ksztaátujące ją procesy urbanizacji wsi86. WyróĪniü moĪna trzy typy
obszarów wiejskich o róĪnym stopniu rozwoju funkcji pozarolniczych z uwzglĊdnieniem
stopnia urbanizacji:
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K. Duczkowska-Maáysz: Rolnictwo. WieĞ. PaĔstwo. Wokóá interwencji paĔstwa w sferĊ wsi i rolnictwa,
PWN, Warszawa 1998, s. 70-72.
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K. Safin: Uwarunkowania rozwoju przedsiĊbiorczoĞci – próba systematyzacji [w:] K. Jaremczuk (red.):
Uwarunkowania przedsiĊbiorczoĞci, Wyd. PWSZ im. Prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
2004, s.45-55.
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za: K. Jaremczuk i K. JĊdralska.
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K. Heffner: Transformacja ukáadów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:]
A. Rosner, I. Bukraba-Rylska (red.): WieĞ i rolnictwo na przeáomie wieków, PAN IRWiR, Centrum NaukowoWdroĪeniowe SGGW, Warszawa 2001, s. 109.
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obszary zurbanizowane – strefy podmiejskie poáoĪone wokóá wiĊkszych miast i
aglomeracji miejskich; w strefach tych równolegle zachodzą procesy
intensyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz rozwój pozarolniczych miejsc
pracy jako wynik procesów deglomeracji,
obszary rolnicze – strefy wiejskie, poáoĪone wokóá Ğrednich i mniejszych miast;
są to na ogóá strefy dobrze rozwiniĊtego rolnictwa, zdolnego do przystosowania
siĊ do warunków gospodarki rynkowej,
obszary problemowe – strefy peryferyjne, poáoĪone w znacznym oddaleniu od
wiĊkszych oĞrodków miejskich poza gáównymi ciągami komunikacyjnymi bądĨ
tereny o niekorzystnych warunkach przyrodniczych; gáówną dziedziną
dziaáalnoĞci gospodarczej w tych strefach pozostaje rolnictwo87.

Ze wzglĊdu na záoĪonoĞü i liczebnoĞü czynników wpáywających na
rozmieszczenie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz ich zróĪnicowanie
w poszczególnych gminach i regionach M. KáodziĔski zwraca uwagĊ na problem
róĪnicowania kierunków rozwoju wielofunkcyjnego88. KaĪda jednostka administracyjna
posiada bowiem swoje specyficzne uwarunkowania – czynniki i bariery
wielofunkcyjnego rozwoju i dlatego problematykĊ rozwoju wielofunkcyjnego naleĪy
analizowaü na poziomie lokalnym89.
Badania W. Stoli90 nad zróĪnicowaniem funkcjonalnym obszarów wiejskich
ujawniáy istnienie związków pomiĊdzy strukturą funkcjonalną i wystĊpowaniem
okreĞlonych problemów natury demograficznej i ekonomicznej – np. obszary
o przewadze funkcji rolniczych lub leĞnictwa oraz o sáabym rozwoju innych funkcji
i jednoczeĞnie o sáabych powiązaniach komunikacyjnych z oĞrodkami miejskoprzemysáowymi są na ogóá obszarami depopulacyjnymi, a te o rozwiniĊtych funkcjach
rezydencjalnych cechuje stabilnoĞü lub wzrost zatrudnienia.
Na wspóázaleĪnoĞü wystĊpującą pomiĊdzy poziomem rozwoju spoáecznogospodarczego i wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich wskazuje równieĪ
wielu innych autorów, m.in. M. KáodziĔski, A. Sikorska, W. Zawadzki. W literaturze
przedmiotu podnoszona jest równieĪ kwestia istniejącego zagroĪenia wynikającego
z pogáĊbiania siĊ zróĪnicowania poziomu przestrzennego zagospodarowania kraju na
niekorzyĞü terenów sáabiej rozwiniĊtych. PostĊpowanie procesu wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich warunkowane jest uksztaátowaniem sprzyjającego ukáadu
wielu czynników, które czĊsto są ze sobą wspóápowiązane, stąd na obszarach wiejskich
o monofunkcyjnym typie struktury gospodarczej bariery wielofunkcyjnego rozwoju
mogą siĊ ujawniaü w sposób szczególny, co moĪe dodatkowo nasilaü procesy
przestrzennej polaryzacji.
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A. WoĞ91 do najwaĪniejszych barier wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich zalicza:
x barierĊ popytu na dobra i usáugi oferowane przez powstające przedsiĊbiorstwa
wynikającą z niskich dochodów ludnoĞci wiejskiej; powoduje ona, Īe
perspektywy rozwojowe wykazują przede wszystkim przedsiĊbiorstwa
ukierunkowane na zaspokajanie popytu ponadlokalnego,
x barierĊ kapitaáową polegającą na ograniczonych moĪliwoĞciach finansowania
rozwoju przedsiĊbiorczoĞci w oparciu o kapitaá wáasny i niewielkiej
dostĊpnoĞci Ğrodków ze Ĩródeá zewnĊtrznych,
x bariery instytucjonalne wynikające z niedostatecznego rozwoju instytucji
i organizacji w Ğrodowisku wiejskim,
x barierĊ infrastruktury mającą istotny wpáyw na decyzje lokalizacyjne kapitaáu
prywatnego,
x barierĊ niedostatecznej aktywnoĞci ludnoĞci wiejskiej objawiającą siĊ maáą
skáonnoĞcią do innowacji i przedsiĊbiorczoĞci ludnoĞci wiejskiej.
W Ğwietle zasygnalizowanych problemów, koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju,
z uwzglĊdnieniem jej ograniczeĔ, wydaje siĊ byü waĪnym elementem polityki wzglĊdem
obszarów wiejskich. Powstawanie nowych miejsc pracy, poza tradycyjnym sektorem
rolnictwa i rozwijanie przedsiĊbiorczoĞci (w rolnictwie, agrobiznesie i w sferze
pozarolniczej) moĪe byü jednym z podstawowych czynników sprzyjających pobudzeniu
lokalnego rozwoju spoáeczno-gospodarczego. Aktywizacja gospodarcza jest alternatywą
dla narastającego bezrobocia, spadku dochodów, pogarszającego siĊ standardu i jakoĞci
Īycia na obszarach wiejskich. Sprawnie i efektywnie funkcjonujące, rozwijające siĊ
podmioty gospodarcze staü siĊ mogą istotnym bodĨcem dla poprawy sytuacji wsi
i rolnictwa, których stan na wielu obszarach kraju okreĞliü moĪna mianem stagnacji
gospodarczej.
Podsumowanie
Podsumowując dokonany przegląd teoretycznych ujĊü istoty pojĊcia
wielofunkcyjnoĞci stwierdziü naleĪy, Īe koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich nie posiada jednej, wyczerpującej definicji i moĪe byü róĪnie interpretowana,
analizowana na róĪnych páaszczyznach i w róĪnych zakresach. Ramy dla moĪliwych
interpretacji o podáoĪu spoáeczno-ekonomicznym tworzy postulat dywersyfikacji
wiejskiej przestrzeni i dziaáalnoĞci gospodarczej poprzez rozwijanie innych niĪ rolnicza
funkcji ekonomicznych. WielofunkcyjnoĞü odnosi siĊ do potrzeby tworzenia na
obszarach wiejskich nowych miejsc pracy, czego konsekwencją bĊdą nowe Ĩródáa
dochodów mieszkaĔców wsi oraz zwiĊkszanie atrakcyjnoĞci wsi jako miejsca pracy
i zamieszkania. Fakt, Īe wartoĞci przyrodnicze i kulturowe mają coraz wiĊksze
znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, ze wzglĊdu na rosnące zapotrzebowanie
spoáeczne i rozszerzanie dotychczasowego wachlarza ich funkcji, prowadzi do
stwierdzenia, Īe dla kreowania rozwoju spoáeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
istotne jest wykorzystywanie wszystkich moĪliwych zasobów i walorów jakimi one
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dysponują – funkcji jakie speániają i produktów, które oferują – zarówno tych
o charakterze rynkowym i nierynkowym. W strategii wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów wiejskich waĪne miejsce zajmuje rozwijanie wielofunkcyjnego rolnictwa,
którego podstawowym podmiotem jest wielofunkcyjne gospodarstwo rolne oferujące
szeroki zakres produktów i usáug, zarówno o charakterze prywatnym jak i publicznym,
rozwijające pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą i uzyskujące z tego tytuáu dodatkowe,
pozarolnicze dochody.
Rolnictwo odgrywa istotną rolĊ wobec gospodarki, Ğrodowiska i spoáeczeĔstwa
a wkomponowanie rolnictwa w system zrównowaĪonego i trwaáego rozwoju wsi moĪe
nastąpiü poprzez uwzglĊdnienie jego wielofunkcyjnego charakteru. Polityka rozwoju wsi
opiera siĊ zatem na dwóch koncepcjach – wielofunkcyjnoĞci i zrównowaĪonego
rozwoju, przy czym ta pierwsza jest warunkiem drugiej92.

Literatura
1. Adamowicz M.: Rola polityki agrarnej w zrównowaĪonym rozwoju obszarów wiejskich
[w:] Roczniki Naukowe SERiA, T. II, Z.1, Warszawa-PoznaĔ-ZamoĞü 2000.
2. Adamowicz M.: Strukturalne zmiany obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty
Europejskiej, Czáowiek i ĝrodowisko, T. 18, Nr 1, IGPiK,1994.
3. Adamowicz M.: Wielofunkcyjne gospodarstwa rolne jako podmiot w rozwoju wsi
i rolnictwa [w:] M. Adamowicz (red.): Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu
problemów transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM Nr 33, Wyd.
SGGW, Warszawa 2004
4. Bajerowski T., Suchta J.: Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich
w aspekcie uwarunkowaĔ spoáeczno-gospodarczych i przestrzennych [w:] W. KamiĔska
(red.): Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, Instytut Geografii Akademii
ĝwiĊtokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kieleckie Tow. Naukowe, Kielce
2002.
5. BaĔski J., Stola W.: Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów
wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, T. 3, KOW PTG, ZBTOW, IGiPZ
PAN, Warszawa 2002.
6. Bednarek A., Majewski E.: ĝrodowisko w polityce rolnej [w:] E. Majewski, G. Dalton
(red.): Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w Ğwietle analiz
ekonomicznych, SGGW, Centrum Naukowo-WdroĪeniowe, Warszawa 2000.
7. Czarnecki A.: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo
wielofunkcyjne – przegląd pojĊü [w:] A. Rosner (red.): Uwarunkowania i kierunki
przemian spoáeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, IRWiR PAN Warszawa
2005.
8. Degórska B.: Rola obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi Ğrodowiska
przyrodniczego [w:] A. Stasiak, W. ZgliĔski (red.): Wpáyw przeksztaáceĔ strukturalnych
rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, PAN, IGiPZ, Warszawa 1997.
9. Dietl J., Gregor B.: Funkcje obszarów wiejskich i ich wpáyw na obsáugĊ handlową [w:]
PAN, KPZK, Biuletyn, Z. 101, Warszawa 1979.
10. DomaĔski R.: Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Warszawa 1989.
11. Duczkowska-Maáysz K.: Rolnictwo. WieĞ. PaĔstwo. Wokóá interwencji paĔstwa w sferĊ
wsi i rolnictwa, PWN, Warszawa 1998.
92

M. Adamowicz: WielofunkcyjnoĞü rolnictwa jako podstawa..., s. 11-12.

34

12. Duczkowska-Maáysz K.: WstĊp oraz Refleksje koĔcowe i wnioski [w:] K. DuczkowskaMaáysz (red.): PrzedsiĊbiorczoĞü na obszarach wiejskich. W stronĊ wsi wielofunkcyjnej,
PAN, IRWiR, Warszawa 1993.
13. European Commission, Agriculture Directorate-General: A framework for indicators for
the economic and social dimensions of sustainable agriculture and rural development,
2001.
14. Gloza-Musiaá H.: WielofunkcyjnoĞü obszarów wiejskich [w:] H. Zaniewska, A. PawáatZawrzykraj, H. Gloza-Musiaá: Zagospodarowanie przestrzenne i zabudowa wsi, Wyd.
SGGW, Warszawa 2000.
15. Hediger W.: On the economics of multifunctionality and sustainability of agricultural
systems [w:] materiaáy konferencyjne: 90th EAAE Seminar: Multifunctional agriculture,
policies and markets: understanding the critical linkage. Rennes 2004.
16. Heffner K.: Transformacja ukáadów osadniczych wsi a wielofunkcyjny rozwój obszarów
wiejskich [w:] A. Rosner, I. Bukraba-Rylska (red.): WieĞ i rolnictwo na przeáomie
wieków, PAN IRWiR, Centrum Naukowo-WdroĪeniowe SGGW, Warszawa 2001.
17. Hopfer A., Bajerowski T., Suchta J.: MoĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich póánocno-wschodniej Polski na przykáadzie Warmii i Mazur [w:] A. Stasiak.
(red.): MoĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekĞcie integracji
z Unią Europejską. Aspekty regionalne, PAN KPZK, SGGW, Studia, T. CX, Warszawa
2000.
18. Hunek T.: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju „small businessu” na terenach
wiejskich [w:] K. Duczkowska-Maáysz (red.): PrzedsiĊbiorczoĞü na obszarach wiejskich.
W stronĊ wsi wielofunkcyjnej, PAN, IRWiR, Warszawa 1993.
19. Hunek T.: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce [w:] T. Hunek (red.):
Rolnicza Polska wobec wyzwaĔ wspóáczesnoĞci, IRWiR PAN, Warszawa 2002.
20. KamiĔski W.: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi – uwarunkowania przestrzenne
[w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Koááątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z.43
Kraków 1995.
21. KáodziĔski M.: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, PAN-IRWiR, Centrum
Naukowo-WdroĪeniowe SGGW, Warszawa 1999.
22. KáodziĔski M.: Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich [w:] M. KáodziĔski,
A. Rosner (red.): Ekonomiczne i spoáeczne uwarunkowania i moĪliwoĞci
wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW, Warszawa 1997.
23. KáodziĔski M.: Perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju gmin wiejskich w Polsce [w:]
WieĞ i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. Publikacja poĞwiĊcona uhonorowaniu dorobku
naukowego profesorów: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczaka, IERiGĩ, IRWiR PAN,
SGH-Katedra Agrobiznesu, Warszawa 2002.
24. KáodziĔski M.: Rozwój rolnictwa w powiązaniu z wielofunkcyjnoĞcią terenów wiejskich
[w:] M. KáodziĔski, A. Rosner (red.): Rolnictwo w gospodarce Opolszczyzny.
Znaczenie, perspektywy, zagroĪenia, materiaáy z konferencji zorganizowanej przez
Centrum Naukowo-WdroĪeniowe SGGW, FundacjĊ im. F. Eberta i Instytut ĝląski
w Opolu 9 listopada 1994 roku w Gliwicach, Wyd. SGGW, Warszawa 1995.
25. KáodziĔski M.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich [w:] M. KáodziĔski,
J. Okuniewski (red.): Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach
przygranicznych. Studium na przykáadzie gminy MyĞlibórz. Wyniki badaĔ
prowadzonych w ramach IRWiR PAN i Fundacji F. Eberta, Wyd. SGGW, Warszawa
1993.
26. KáodziĔski M.: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii
Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa 1996.

35

27. Koreleski K.: Rozwój wielofunkcyjny jako koncepcja aktywizacji gospodarczej wsi
i rolnictwa [w:] Zeszyty Naukowe AR im. H. Koááątaja w Krakowie, Sesja Naukowa:
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Zeszyt 59, Kraków 1998.
28. Kostrowicki J.: Obszary wiejskie jako przestrzeĔ wielofunkcyjna. Zagadnienia
badawcze
i planistyczne. [w:] Przegląd Geograficzny, T. XLVIII, Z. 4, 1976.
29. OECD: Multifunctionality: Towards an Analytical Framework, Paris 2001.
30. Okuniewski J.: Bezrobocie a pozarolnicze funkcje wsi [w:] Zeszyty Naukowe AR im.
H. Koááątaja w Krakowie, Sesja Naukowa 295, Z. 43 Kraków 1995.
31. Okuniewski J.: Kierunki odnowy i modernizacji wsi i rolnictwa w Polsce [w:] D. Gaáaj
(red.): Ku wielofunkcyjnemu rozwojowi wsi i modernizacji rolnictwa, materiaáy
z konferencji Rady Naukowej Krajowego Związku Rolników, Kóáek i Organizacji
Rolniczych oraz IRWiR PAN, Warszawa 1989.
32. Okuniewski J.: WaĪniejsze wyniki i wnioski [w:] K. Duczkowska-Maáysz,
M. KáodziĔski (red.): Rozwój przedsiĊbiorczoĞci na terenach wiejskich, Ogólnopolska
konf. IRWiR PAN, SGGW 7-8 paĨ. 1993, Wyd. SGGW, Warszawa 1994.
33. Paszkowski S.: Rozwój zrównowaĪony w ujĊciu europejskiej konferencji na temat
rozwoju wiejskiego w Cork „Rural Europe – future perspectives” [w:] Roczniki
Naukowe SERiA, Tom II, Z.4, Warszawa – PoznaĔ – ZamoĞü 2000.
34. Paszkowski S.: ZrównowaĪony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich [w:]
M. KáodziĔski (red.): Gospodarka, czáowiek, Ğrodowisko na obszarach wiejskich, PAN,
IRWiR, WFOĝiGW woj. Zachodniopomorskiego, AR w Szczecinie, Warszawa 2001.
35. Piontek B.: Koncepcja rozwoju zrównowaĪonego i trwaáego Polski, PWN, Warszawa
2002.
36. Przygodzka R.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich Podlasia jako skutek
transformacji polskiej gospodarki [w:] A. Stasiak, R. HorodeĔski, C. Sadowska-Snarska
(red.): Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski
w kontekĞcie integracji z Unią Europejską, Wyd. WSE w Biaáymstoku, Biaáystok 2001.
37. Rizov M.: Rural development under the European CAP: The role of diversity [w:]
The Social Science Journal 42(2005).
38. Rosner A.: Demograficzne uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach
wiejskich [w:] M. KáodziĔski, A. Rosner (red.): Ekonomiczne i spoáeczne
uwarunkowania i moĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wyd. SGGW,
Warszawa 1997.
39. Rosner A.: Spoáeczno-ekonomiczne uwarunkowania przemian strukturalnych
w rolnictwie [w:] I. Bukraba-Rylska, A. Rosner (red): WieĞ i rolnictwo na przeáomie
wieków, PAN-IRWiR, Warszawa 2001.
40. Rosner A.: ZróĪnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce [w:] A. Rosner
(red.): Uwarunkowania i kierunki przemian spoáeczno-gospodarczych na obszarach
wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
41. Rouba H.: Geneza i istota koncepcji rozwoju zrównowaĪonego [w:] T. Markowski,
D. Stawasz (red.): Ekonomiczne i Ğrodowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast
i regionów, Wyd. Uà, àódĨ 2001.
42. Runowski H.: Rozwój zrównowaĪony rolnictwa i gospodarstw rolniczych [w:] WieĞ
i rolnictwo. Perspektywy rozwoju. Publikacja poĞwiĊcona uhonorowaniu dorobku
naukowego profesorów: I. Frenkla, T. Hunka, F. Tomczaka, IERiGĩ, IRWiR PAN,
SGH-Katedra Agrobiznesu, Warszawa 2002.
43. Safin K.: Uwarunkowania rozwoju przedsiĊbiorczoĞci – próba systematyzacji [w:]
K. Jaremczuk (red.): Uwarunkowania przedsiĊbiorczoĞci, Wyd. PWSZ im. Prof.
S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.

36

44. Sikorska-Wolak I.: PrzedsiĊbiorczoĞü w ujĊciu normatywnym, funkcjonalnym
i opisowym [w:] I. Sikorska-Wolak, K. KrzyĪanowska (red.): Rola doradztwa rolniczego
w rozwoju przedsiĊbiorczoĞci zespoáowej rolników, Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
45. SkawiĔska E.: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruĔskim,
Wyd. UMK, ToruĔ 1994.
46. Spychalski G.: WielofunkcyjnoĞü jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich [w:]
M. Adamowicz (red.): Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów
transformacji, integracji i globalizacji, Prace Naukowe KPAiM Nr 33, Wyd. SGGW,
Warszawa 2004.
47. Stasiak A., ZgliĔski W.: Podstawowe problemy obszarów wiejskich na przeáomie
XX-XI wieku [w:] A. Stasiak, W. ZgliĔski (red.): Wpáyw przeksztaáceĔ strukturalnych
rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, PAN, Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa 1997.
48. Stola W.: Klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski. Próba metodyczna,
PAN IGiPZ, Prace habilitacyjne, Ossolineum, Wrocáaw 1987.
49. Stola W.: Struktura funkcjonalna wsi polskiej [w:] A. Stasiak (red.): Wybrane
zagadnienia obszarów wiejskich, PAN, KPZK, Biuletyn, Z. 158, Warszawa 1992.
50. Stola W.: Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski,
PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Dokumentacja
geograficzna, Z. 3, Warszawa 1993.
51. Stola W.: Typologia i regionalizacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, IERiGĩ,
Warszawa 1992.
52. The Cork Declaration – A living countryside, The European Conference on Rural
Development, Cork 1996.
53. Wielka Encyklopedia PWN, T. 14, PWN, Warszawa 2003.
54. WierzbiĔski B.: PrzedsiĊbiorczoĞü pozarolnicza a zrównowaĪony rozwój obszarów
wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Z.4, Warszawa – PoznaĔ – ZamoĞü
2000.
55. Wilkin J.: Dlaczego potrzebujemy dáugookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi
i rolnictwa w Polsce?, WieĞ i rolnictwo, Nr 2 (123), 2004.
56. Wortman M. S. Jr.: Rural entrepreneurship research: an integration into
the entrepreneurship field [w:] Agribusiness, Vol. 6, No. 4, 1990.
57. WoĞ A., Zegar J. S.: Rolnictwo spoáecznie zrównowaĪone, IERiGĩ, Warszawa 2002.
58. WoĞ A.: Polityka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich [w:] Identyfikacja
priorytetów w modernizacji sektora rolno-ĪywnoĞciowego w Polsce, FAPA, Warszawa
1998.
59. WoĞ A.: Spoáeczne funkcje rolnictwa i nowa równowaga [w:] Zagadnienia Ekonomiki
Rolnej Nr 1, Warszawa 2005.
60. Zabáocki G.: Rozwój zrównowaĪony – idee, efekty, kontrowersje, Wyd. UMK, ToruĔ
2002.
61. ZarĊbski M.: Bariery i moĪliwoĞci wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich (na
przykáadzie regionu koniĔskiego), Rozprawa habilitacyjna, Wyd. UMK, ToruĔ 2002.
62. Zawisza S.: Uwarunkowania zrównowaĪonego rozwoju wsi i rolnictwa [w:] S. Zawisza
(red.): Zarządzanie zrównowaĪonym rozwojem obszarów wiejskich, Wyd. AT-R w
Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004.
63. ĩmija J.: Rola organizacji i instytucji rolniczych w zrównowaĪonym rozwoju terenów
wiejskich [w:] Roczniki Naukowe SERiA, Tom II, Z.1 Warszawa-PoznaĔ-ZamoĞü 2000.

37

Summary
The report concentrates on the presentation of major facts and crucial information
concerning the concept of multifunctional development of rural areas. In the paper the attention
was specially paid to theoretical and practical circumstances, methods and executing effects of the
conception. The authors also discuss selected connections existing between the model of
multifunctional development and sustainable development of rural areas.
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Bazyli CzyĪewski

Wspóáczesne teorie renty gruntowej, ich geneza i znaczenie
dla Wspólnej Polityki Rolnej w UE
Contemporary theories of land rent, its origins and application to
Common Agricultural Policy in the UE
Globalizacja ekonomiczna przyspiesza przepáywy czynników wytwórczych w skali krajowej
i globalnej. W rezultacie rosną jednak koszty transakcyjne funkcjonowania systemów
gospodarczych i pojawia siĊ koniecznoĞü wprowadzenia nowych mechanizmów ich optymalizacji
i kontroli. Dotyczy to w szczególnoĞci sektora rolno-ĪywnoĞciowego, który odgrywa kluczową rolĊ
w zrównowaĪonym rozwoju gospodarki rynkowej. Pojawia siĊ waĪne pytanie, czy w tych
warunkach czynnik ziemi jest zdolny do generowania rent ekonomicznych, które stanowiáyby
przesáankĊ przewag komparatywnych? Z jednej strony, ricardiaĔskie renty gruntowe zanikają,
renty ekonomiczne wedáug doktryny H. George’a wywoáują kryzysy finansowe, a zaáoĪenia
monetarystyczne okazują siĊ niewystarczające. Z drugiej strony czynnik ziemi zyskuje nowe
zastosowania w zakresie usáug Ğrodowiskowych, które pozwalają zaáoĪyü, Īe renty gruntowe mają
Ĩródáo w przepáywach realnych.
Celem opracowania jest ukazanie ewolucji teorii renty gruntowej od czasów ekonomii
klasycznej do dzisiaj. PodjĊto w nim próbĊ sformuáowania koncepcji renty gruntowej adekwatnej
do procesów zachodzących we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, ukierunkowując ją na
czynniki instytucjonalne. Stawia siĊ tezĊ, Īe renta instytucjonalna naleĪy do najtrwalszych rent
ekonomicznych, zwaĪywszy na kierunek rozwoju, który obraáo europejskie rolnictwo.

Wprowadzenie
W literaturze ekonomicznej spotyka siĊ dwa podejĞcia do kategorii renty
ekonomicznej wywodzące siĊ z ekonomii neoklasycznej. Renta ekonomiczna jest to1:
x dodatkowa wypáata, jaką otrzymuje dany czynnik produkcji, ponad dochód
transferowy konieczny do skáonienia go do Ğwiadczenia swych usáug wáaĞnie w tym
zastosowaniu,
x wszelka dáugookresowa páatnoĞü otrzymywana za uĪytkowanie zasobu
czynnika produkcji, która przekracza jego koszt alternatywny.
Reasumując, renta ekonomiczna wystĊpuje w sytuacji trwaáej rzadkoĞci zasobów,
bądĨ braku moĪliwoĞci wyceny zasobu przez rynek i uwzglĊdnienia ex ante
w rachunku ekonomicznym2. JeĞli zasób zostanie wyceniony przez rynek, a jego
wzglĊdna podaĪ moĪe siĊ zwiĊkszyü renta ekonomiczna zanika i staje siĊ kosztem.
1
2

D.Begg, S.Fischer, R.Dornbusch: Ekonomia .T1, PWE, Warszawa 1993, s.316.
WystĊpuje takĪe, jeĞli oba warunki są speánione jednoczeĞnie.
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Teoretycznie renta nie moĪe byü ujemna. Warto jednak zaznaczyü, Īe proces jej
tworzenia nie pokrywa siĊ z realizacją i ujemny dochód rezydualny z rzadkich zasobów
oznacza przejĊcie renty przez inne podmioty.
ZauwaĪmy, Īe czynnik ziemi speánia pierwszy z postawionych warunków –
cechuje go trwaáa rzadkoĞü. Cecha ta zwróciáa juĪ uwagĊ ekonomistów na początku
XVIII wieku, w szkole fizjokratów, którzy uznawali rentĊ gruntową za jedyny rodzaj
produktu czystego (wspóáczeĞnie nadwyĪki) wytwarzanego przez rolników,
a realizowanego przez wáaĞcicieli ziemi w postaci czynszu dzierĪawnego. W teorii
fizjokratów wystĊpuje zaáoĪenie o zerowej akumulacji „klasy jaáowej” – wspóáczeĞnie
przemysáu, w której zyski przeciĊtne byáy sprowadzane przez konkurencjĊ do zera,
a renty nie wystĊpowaáy. Szkoáa fizjokratów poprzestaáa jednak na stwierdzeniu faktu
powstawania renty gruntowej w rolnictwie, ale nie podjĊáa siĊ wyjaĞnienia, co jest jej
Ĩródáem? Czy substancjĊ renty tworzy relatywnie wyĪsza produktywnoĞü3 ziemi, a wiĊc
konstytuują ją realne procesy produkcji dóbr, czy teĪ subiektywne postrzeganie wartoĞci
wymiennej tego zasobu, które wynika wyáącznie z rzadkoĞci czynnika ziemi? Fizjokraci
nie podjĊli siĊ równieĪ oceny sytuacji, w której producent rolny jest jednoczeĞnie
wáaĞcicielem ziemi i nie realizuje renty. Kto wówczas przejmuje rentĊ i jakie są tego
konsekwencje ekonomiczne dla rolnictwa i caáej gospodarki? PowyĪsze dylematy naleĪą
do kluczowych problemów, które napotyka teoria rent gruntowych i trzeba zaznaczyü, Īe
nabierają one wspóáczeĞnie coraz wiĊkszego znaczenia. Aby je uwypukliü, moĪna
zastosowaü prosty redukcjonizm: jeĞli renty gruntowe nie mają Ĩródáa w realnych
procesach produkcji, mogą staü siĊ przedmiotem spekulacji i destabilizatorem
gospodarki rynkowej, jeĞli natomiast warunkuje je produktywnoĞü czynnika ziemi,
przeciwnie - są wyznacznikiem reprodukcji rozszerzonej i podstawowym czynnikiem
rozwoju rolnictwa. Celem niniejszego opracowania jest po pierwsze znalezienie
teoretycznego rozwiązania powyĪszego problemu, poprzez analizĊ ewolucji teorii renty
gruntowej i dedukcjĊ z kolejnych jej wersji, które sformuáowano od XVIII wieku do
czasów wspóáczesnych. Po drugie, podjĊto próbĊ sformuáowania teorii renty gruntowej
adekwatnej dla obecnych warunków funkcjonowania sektora rolnego w krajach UE oraz
wyciągniĊcia z niej wniosków dla rozwoju rolnictwa w ramach WPR.
Renty róĪniczkowe
W literaturze gáównego nurtu ekonomii za twórcĊ teorii rent gruntowych4 uznaje
siĊ D.Ricardo. WĞród jego prekursorów wymienia siĊ A. Smitha i T. Malthusa, którzy
wyróĪniali cztery formy renty – z tytuáu róĪnic urodzajnoĞci, poáoĪenia, dodatkowych
nakáadów kapitaáu oraz rentĊ ogólną (absolutną)5. W „Bogactwie narodów” A. Smitha
zwraca siĊ od początku uwagĊ na róĪne Ĩródáa pochodzenia renty gruntowej.
Po pierwsze jest to praca robotników rolnych, po drugie wynagrodzenie czynnika ziemi,
po trzecie „cena monopolowa” páacona za uĪytkowanie ziemi6. T. Malthus podobnie
poszukuje Ĩródeá renty gruntowej w rzadkoĞci ziemi, choü nie uznaje jej za cenĊ
monopolową, twierdząc, Īe „zboĪe jeĞli chodzi o iloĞü rzeczywiĞcie wyprodukowaną
3
Przyjmuje siĊ produktywnoĞü okreĞla zdolnoĞü do tworzenia wartoĞci pieniĊĪnych, a produkcyjnoĞü wytwarzania dóbr materialnych.
4
Precyzyjnie rzecz ujmując – teorii rent róĪniczkowych.
5
A.Smith: Bogactwo narodów, Warszawa 1954, 190-191 oraz 212-213.
6
TamĪe, s.191 oraz M.Mieszczankowski: Teoria renty absolutnej, Warszawa 1964, s.18.
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sprzedaje siĊ po niezbĊdnej cenie” 7, inaczej niĪ A. Smith, który uwaĪaá, iĪ „páody rolne
zawsze przy sprzedaĪy osiągają cenĊ monopolową”8. Z powyĪszego wynika, Īe juĪ
w pierwszych próbach okreĞlenia kategorii renty pojawiá siĊ rozdĨwiĊk.
Kluczową kwestią w ocenie Ĩródeá rent gruntowych jest wiĊc przyjĊcie
adekwatnej teorii wartoĞci. W tym kierunku teĪ rozwija siĊ dalsza analiza problemu rent
gruntowych w nurtach poklasycznych. Krystalizują siĊ dwa podejĞcia – zwolenników
teorii wartoĞci opartej na pracy, a nastĊpnie subiektywnych teorii wartoĞci w tym teorii
kraĔcowego kosztu produkcji. W Ğwietle teorii wartoĞci opartej o pracĊ zagadnienie rent
gruntowych najszerzej opracowywane jest poprzez D. Ricardo i ekonomiĊ marksowską.
Nurt ricardiaĔski, który jako pierwszy rozwinąá temat po A. Smith’sie, zakáadaá
wystĊpowanie tylko i wyáącznie rent róĪniczkowych, a negowaá istnienie renty
absolutnej. „Gdyby wysoka cena zboĪa byáa skutkiem, a nie przyczyną renty, cena
zmieniaáby siĊ odpowiednio do wzrostu lub spadku renty i renta byáaby czĊĞcią
skáadową ceny. JednakĪe cenĊ zboĪa okreĞla zboĪe wyprodukowane nakáadem
najwiĊkszej iloĞci pracy i renta w najmniejszym nawet stopniu nie wchodzi i nie moĪe
wchodziü w skáad jego ceny(…) CenĊ bowiem okreĞla wszĊdzie przychód otrzymywany
z ostatniej czĊĞci kapitaáu, która nie páaci Īadnej renty9. Marginalne dziaáki okreĞlają
wiĊc wartoĞü i jednoczeĞnie cenĊ rynkową zboĪa i jeĞli tak ustalona wartoĞü bĊdzie na
innych dziaákach wyĪsza od poniesionych kosztów produkcji páodów rolnych plus
normalny zysk to powstaje renta – ale jest to zawsze renta róĪniczkowa.
TezĊ D. Ricardo tj. pogląd, wedle którego „kapitaá uĪyty w ostatniej kolejnoĞci
nie przynosi renty gruntowej”10 poddaá krytyce K. Rodbertus, a nastĊpnie K. Marks.
Obie argumentacje róĪniáy siĊ, niemniej doprecyzowaáy poglądy na mechanizm
powstawania renty absolutnej.
Renty absolutne
Ekonomia marksowska podjĊáa najbardziej rozbudowaną analizĊ problemu rent
absolutnych w ramach koncepcji wartoĞci opartej o pracĊ. De facto byáa to plemnika
z D. Ricardo, utoĪsamiającym pojĊcia renty absolutnej i róĪniczkowej na bazie
teorematu malejącej kraĔcowej wydajnoĞci zasobów. Przytaczając tok rozumowania
K. Marksa, renta absolutna konstytuuje ceny zboĪa, poniewaĪ w warunkach rosnącego
popytu ceny te muszą wzrosnąü do poziomu, który umoĪliwi uprawĊ najgorszych
gruntów, tzn. wypáaci ich wáaĞcicielowi rentĊ. W przeciwnym wypadku nie zostaną one
w ogóle przeznaczone na cele produkcji rolnej. Renta z gruntów marginalnych nie jest
zatem „…nastĊpstwem wzrostu cen zboĪa, lecz przeciwnie: ta okolicznoĞü, iĪ najgorsza
ziemia powinna przynosiü rentĊ, aby pozwolono ją uprawiaü, byáaby przyczyną wzrostu
ceny zboĪa aĪ do poziomu , na którym moĪna by speániü ów warunek”11.
W Ğwietle teorii wartoĞci K. Marksa rentĊ absolutną definiuje siĊ jako nadwyĪkĊ
wartoĞci towaru12 ponad jego cenĊ produkcji, która powstaje z dwóch powodów:
7

Pokrywającej koszty produkcji.
Cytowane za D.Ricardo: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957, s. 479.
9
D.Ricardo: Zasady …, op.cit, s. 82.
10
K.Rodbertus: Pisma ekonomiczne, Warszawa 1959, s.347.
11
K.Marks: Kapitaá, t. III, cz. II, Warszawa 1959, s.329.
12
Dlatego nie jest to cena monopolowa.
8
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x monopolu wáasnoĞci ziemi,
x niĪszego „organicznego skáadu kapitaáu” w rolnictwie od spoáecznie
przeciĊtnego, tzn. niĪszej relacji kapitaáu do czynnika pracy przy zaáoĪeniu
wyrównywania siĊ stóp zysku (a wiĊc relatywnie wyĪszej produkcyjnoĞci kapitaáu w
rolnictwie).
Marks nie udowodniá jednak podstawowego zaáoĪenia w przedstawionej teorii
renty absolutnej – Īe istnieje mechanizm sprowadzający stopĊ zysku w rolnictwie do
przeciĊtnej. WspóáczeĞni mu ekonomiĞci zarzucali jego koncepcji brak swobodnej
konkurencji w sektorze rolnym, który to uniemoĪliwia. Mechanizm zdaje siĊ najbardziej
zawodziü, gdy sektor ten znajduje siĊ w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej. Czy
zgodna na niĪszą stopĊ zysku niĪ przeciĊtna podwaĪa istnienie renty absolutnej? OtóĪ
niekoniecznie – akceptacja niĪszej stopy zysku w rolnictwie w okresach dekoniunktury
teoretycznie powinna utrzymywaü realizacjĊ rent gruntowych na dotychczasowym
poziomie13.
RóĪnica w podejĞciu ricardiaĔskim, (po czĊĞci równieĪ marksowskim),
a marginalnym polega na innym zdefiniowaniu mechanizmu okreĞlającego ceny rolne.
Ricardo uwaĪaá, zgodnie z teorią wartoĞci opartą na pracy, Īe cenĊ wyznaczają dziaáki
marginalne pozbawione renty, koncepcja subiektywistyczna cenotwórczą rolĊ przypisuje
uĪytecznoĞci (czyli popytowi) i traktuje cenĊ jako zmienną egzogeniczną, w którą
wliczona jest renta absolutna. Nie jest to wiĊc z definicji renta róĪniczkowa. Jakie jest
wiĊc jej Ĩródáo? OtóĪ, uogólniając, wynika ona z relatywnej rzadkoĞci czynnika ziemi,
w sposób subiektywny wycenianej przez stronĊ popytową. RzadkoĞü ta nie wiąĪe siĊ
z realną „uĪytecznoĞcią” tylko wykreowaną przez rynek wartoĞcią wymienną. PodejĞcie
to omówiono szczegóáowo w nastĊpnym punkcie, nazywając w ten sposób postrzeganą
rentĊ gruntową – rentą rzadkoĞci.
Renty rzadkoĞci
AmerykaĔski ekonomista - H. George, zdefiniowaá czynnik ziemi o wiele szerzej
niĪ D. Ricardo i K. Marks, tj. jako zasób, który nie jest ani kapitaáem, ani pracą. Tak
wiĊc jest to interpretacja rezydualna, która w praktyce obejmuje znacznie szerszy krąg
zasobów naturalnych, niĪ tradycyjnie pojmowana ziemia. W podejĞciu tym ziemia
zostaáa niejako oderwana od gruntu i tym róĪni siĊ od pozostaáych czynników, Īe nie
moĪe zostaü wycofana z produkcji tak jak praca i kapitaá (bez wzglĊdu na to czy jej
wytwory mają uĪytecznoĞü w sensie ekonomicznym). MoĪna ją jedynie zawáaszczyü lub
pozbyü siĊ jej wáasnoĞci, przekazując ja innemu podmiotowi.
Renty gruntowe są wiĊc czĊĞcią produktu przypadającego wáaĞcicielom ziemi lub
innych naturalnych zasobów z racji wáasnoĞci. PowyĪsza definicja po czĊĞci pokrywa siĊ
z innymi koncepcjami formuáowanymi w XIX wieku. Niemniej H. George sprecyzowaá,
Īe w sensie ekonomicznym renty są tylko opáatą za uĪytkowanie ziemi
z wyáączeniem jakichkolwiek nakáadów poniesionych na jej ulepszenie. Innymi sáowy
renta gruntowa dotyczy „dziewiczej” ziemi i nie naleĪy jej myliü z wynagrodzeniem
kapitaáu i pracy zaangaĪowanych áącznie z ziemią w procesy wytwórcze.

13

Szerzej na ten temat zob. M.Mieszczankowski: Teoria…, op.cit., s. 58-59.
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Czynnik ziemi jako zasób rezydualny obejmuje wiĊc szereg wartoĞci
o nieelastycznej podaĪy. W pierwotnej definicji zaliczaáy siĊ do nich w szczególnoĞci
surowce, siáy przyrody i moĪliwoĞci udostĊpniane przez naturĊ, takie jak m.in.:
x ziemia uprawna – z potencjaáem do produkcji surowców rolnych,
x niezanieczyszczone powietrze,
x zasoby wody,
x surowce naturalne,
x áaĔcuchy górskie, morza i oceany, jeziora, rzeki, lodowce, puszcze itp. - do tej
grupy moĪna zaliczyü wszystkie obszary atrakcyjne dla turystyki i rekreacji.
WspóáczeĞnie do tej listy moĪna by doáączyü:
x fale radiowe i dostĊp do ich róĪnych czĊstotliwoĞci,
x korytarze powietrzne,
x infrastrukturĊ komunikacyjną i telekomunikacyjną, w tym dostĊp do
Internetu,
x równowagĊ polityczną na Ğwiecie okreĞlaną poprzez kontrolĊ kluczowych
surowców,
x kultury narodowe, których dziedzictwo jest trwale związana z ziemią,
x czas jako element kosztów transakcyjnych,
x suwerennoĞü narodów i nienaruszalnoĞü granic lądowych, morskich
i powietrznych14.
Wszystkie wymienione wyĪej czynniki są zdeterminowane poprzez szeroko
rozumiany czynnik lokalizacyjny i generują okreĞlone renty ekonomiczne zaliczane
przez H. Georgea do rent gruntowych. Ich wartoĞü rynkowa wynika przede wszystkim
z rzadkoĞci i jest okreĞlana wyáącznie przez popyt na okreĞlone usáugi. Z tego wzglĊdu
renty związane z czynnikiem lokalizacyjnym są szczególnie podatne na spekulacjĊ i w
momencie, gdy przekraczają akceptowalne granice mogą prowadziü do globalnych
kryzysów. Takie podáoĪe ma zapewne obecny kryzys finansowy, który rozpocząá siĊ na
rynku nieruchomoĞci.
Renty gruntowe stają siĊ tym samym destymulantą rozwoju gospodarczego. Stąd
H. George w swojej koncepcji jedynego podatku postulowaá caákowite przejĊcie renty
gruntowej przez paĔstwo15, w sensie opodatkowania samego gruntu bez znajdujących siĊ
na nim ulepszeĔ.
Koncepcja H. George’a byáa wielokrotnie kontestowana przez ekonomistów
nurtu gáównego od momentu jej powstania, ale nie trudno teĪ znaleĨü gáosy w jej
obronie, jak teĪ próby adaptacji we wspóáczesnych gospodarkach – de facto bazujące na
niej rozwiązania funkcjonują we praktyce równieĪ w Polsce16. Wbrew powszechnemu

14

J.G.Backhaus: Henry George’s Ingenious Tax: a Contemporary Restatement – Special Issue:
Commemorating the 100th Anniversary of the Death of Henry George, “American Journal of Economics and
Sociology”, October 1997, s. 4.
15
“This, then, is remedy for the unjust and unequal distribution of wealth apparent in modern civilization, and
for all the evils which flow from it; we must make land common property” - H.George: Progress and Poverty,
New York, Schalkenbach Foundation, 1981 [1879], s. 328..
16
Przykáadem jest podatek gruntowy w Polsce.
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przekonaniu wybitni przedstawiciele ekonomii marginalnej w wiĊkszoĞci popierali
interwencjonistyczne tezy H. George’a w zakresie nacjonalizacji rent gruntowych17.
Renty nieelastycznej podaĪy czynnika ziemi
Ekonomia nurtu gáównego rozwinĊáa interpretacjĊ renty gruntowej
A. Marshalla, skupiając siĊ na czynnikach rynkowych, tj. mechanizmie popytowopodaĪowym. W tej koncepcji o wystĊpowaniu renty decyduje wyáącznie elastycznoĞü
podaĪy ziemi. RentĊ w wysokoĞci nadwyĪki dochodów danego czynnika ponad jego
cenĊ podaĪy otrzymują tylko czynniki o caákowicie nieelastycznej podaĪy.
W przeciwnym razie wzrosáaby podaĪ danego czynnika, a renta spadáaby do zera.
To rozumowanie dotyczy teĪ czynnika ziemi – kaĪdy uprawiany hektar uzyskuje wiĊc
tzw. cenĊ transferową, która ustala siĊ na podstawie popytu na ziemiĊ plus rentĊ
róĪniczkową, gdy dochód z czynnika przewyĪsza cenĊ transferową18. Podobne
rozumowanie, acz jeszcze bardziej uproszczone, przedstawiá P. Samuelson – wysokoĞü
renty gruntowej wyznacza punkt przeciĊcia caákowicie nieelastycznej krzywej podaĪy
ziemi, z krzywą popytu19. WystĊpuje wiĊc renta gruntowa zróĪnicowana w zaleĪnoĞci od
przebiegu funkcji popytu. KaĪda ziemia uprawna przynosi w tych warunkach rentĊ,
która wlicza siĊ w koszty produkcji, konstytuując cenĊ. Renta musi byü realizowana
w przypadku produkcji na ziemi dzierĪawionej – inaczej dzierĪawca rezygnuje
z gospodarowania. Podobnie producent, który jest zarazem wáaĞcicielem ziemi, musi
realizowaü rentĊ – w przeciwnym razie bardziej opáaca mu siĊ sprzedaü ziemiĊ. Jedynie
paĔstwo moĪe przejąü czeĞü renty w formie podatków.
PowyĪsze rozumowanie prezentowane jest w wielu wspóáczesnych
podrĊcznikach ekonomii. Tak wiĊc wedáug podejĞcia wywodzącego siĊ z ekonomii
neoklasycznej to ograniczenie podaĪy stworzyáo rentĊ absolutną z tytuáu rzadkoĞci,
natomiast ziemia o róĪnej jakoĞci powoduje powstawanie rent róĪniczkowych
(pierwszych) traktowanych jako róĪnica pomiĊdzy kosztami produkcji na marginalnym
oraz bardziej urodzajnym gruncie. JeĞli jednak urodzajnoĞü poszczególnych dziaáek
róĪni siĊ dziĊki zastosowaniu nakáadów kapitaáowych (nawoĪenie, melioracje itp.),
wówczas powstaje tzw. renta róĪniczkowa druga. Z kolei wyĪsza produktywnoĞü
w kategoriach pieniĊĪnych spowodowana wzglĊdami lokalizacyjnymi tworzy tzw. rentĊ
lokalizacyjną (róĪniczkową trzecią). Natomiast w przypadku szczególnych walorów
Ğrodowiskowych zasobu powstaje renta róĪniczkowa czwarta - tzw. renta Ğrodowiskowa.
Teoria ta opieraáa siĊ przez ponad sto lat duchowi czasu20. Pozostaje pytanie czy
obecnie, na początku XXI wieku wciąĪ jest aktualna? Niektórzy wspóáczeĞni ekonomiĞci
nurtu gáównego podwaĪają jej zasadnoĞü. Wprowadzenie do analizy trzeciego czynnika kapitaáu, powoduje ich zdaniem, Īe ujemne efekty wzrostu nakáadów pracy w relacji
do zasobów ziemi są caákowicie kompensowane nakáadami kapitaáowymi nawet
w warunkach braku postĊpu technicznego. ZwaĪywszy ze postĊp techniczny dodatkowo
zwiĊksza produktywnoĞü kapitaáu, ograniczona podaĪ ziemi przestaje byü jakimkolwiek
17

F.E.Foldvary: The Marginalists who Confronted Land, , “American Journal of Economics and Sociology”,
January 2008, s. 9.
18
J.Robinson: The Economics of Imperfecta Competition, London 1948, s. 102-107.
19
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problemem, poniewaĪ w dáugim okresie, jej caákowity produkt roztapia siĊ w páacach i
procencie jako wynagrodzeniu pracy i kapitaáu (i nie ma trzeciego czynnika produkcji), a
jakaĞ specjalna teoria renty gruntowej nie jest w ogóle potrzebna21.
Polityka subsydiowania rolnictwa w krajach wysokorozwiniĊtych, na przykáad w
Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej zdaje siĊ nie potwierdzaü powyĪszej
konstatacji. Tym bardziej, Īe poziom subsydiów mimo zmian instrumentarium wsparcia
jest staáy, bądĨ rosnący, jak wykazują analizy prowadzone od lat 50-tych XX wieku.
Dlaczego wciąĪ retransferuje siĊ do rolnictwa renty czynnika, którego wpáyw, wedáug
M. Blauga, moĪna uznaü za constans? Wydaje siĊ, Īe renta absolutna musi byü
wypáacana, poniewaĪ czynnik ziemi rolniczej, mimo nowych zastosowaĔ, wciąĪ cechuje
siĊ bezwzglĊdną rzadkoĞcią. Poza tym renta gruntowa konstytuuje ceny ziemi, (które de
facto systematycznie rosną), a rynek ziemi funkcjonuje bez przeszkód. Jak wiĊc
wyjaĞniü fakt, Īe wiele gospodarstw indywidualnym ma ujemne dochody rezydualne?
W ocenie autora duĪym uproszczeniem jest sprowadzenie Ĩródeá renty gruntowej
do niskiej elastycznoĞci podaĪy ziemi. Sam fakt niemobilnoĞci zasobu nie tworzy Īadnej
dodatkowej wartoĞci i stanowi tylko Ĩródáo zawodnoĞci rynku. Prowadzi to opisanej
wczeĞniej interpretacji H. George’a, w której renta gruntowa jest postrzegana jako
destabilizator gospodarki rynkowej. Dyskusyjne wydaje siĊ przypisywanie tej cechy
ziemi rolniczej, która w rolnictwie indywidualnym rzadko bywa przedmiotem
spekulacji. Neoklasyczna teoria renty gruntowej nie wyjaĞnia wyĪej wymienionych
problemów, dlatego teĪ są przesáanki by ją rozwinąü w szerszy teoremat holistycznie
ujmujący proces tworzenia i realizacji renty gruntowej. Traktuje o tym kolejna czeĞü
opracowania.
Renty instytucjonalne
W perspektywie przestawiania rolnictwa UE na tory pro-Ğrodowiskowe,
klasyczna „wartoĞü róĪniczkowa” z tytuáu rzadkoĞci urodzajnych gruntów traci na
znaczeniu – grunty te przestają byü „rzadkoĞcią” w zakresie tworzenia dodatkowych
dochodów. Proces ten rozpocząá siĊ w momencie, gdy grunty mniej urodzajne zaczĊáy
generowaü pozytywne efekty zewnĊtrzne i Ğwiadczyü cenione przez spoáeczeĔstwo
usáugi nierolnicze páynące jednak z ziemi (np. krajobrazowe, rekreacyjne, zdrowotne).
W ten sposób wspóáczynniki produktywnoĞci zasobu ziemi i kosztocháonnoĞci
przychodów z ziemi urodzajnej i nieurodzajnej w jakimĞ stopniu siĊ wyrównaáy.
W sensie mezoekonomicznym oznacza to, Īe marginalny koszt wytworzenia jednostki
wyrównuje siĊ na niĪszym poziomie w caáym sektorze. Podobne procesy dotyczą renty
róĪniczkowej drugiej, lokalizacyjnej i Ğrodowiskowej. W warunkach globalizacji
ekonomicznej konkurencja i postĊp techniczny obniĪają i wyrównują koszty inwestycji
w technologie kapitaáocháonne, koszty transportu oraz koszty budowy infrastruktury
turystycznej. Zakáadając jednoczeĞnie, Īe na rynku konkurencyjnym cena równowagi
zmierza do punktu zrównania przychodów kraĔcowych z kosztem kraĔcowym, oznacza
to stopniowe dąĪenie rent róĪniczkowych w sektorze rolnym do zera.
Oprócz niwelowania rent róĪniczkowych przez mechanizm konkurencji, są one
przechwytywane przez otoczenie rolnictwa, które na skutek globalizacji w wiĊkszym
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stopniu kontroluje dostĊp do popytu22. Innymi sáowy bogaty konsument w UE wypáaci
poprzez system podatkowy rentĊ Ğrodowiskową rolnikowi, który jednak, z uwagi na
niską siáĊ przetargową, nie bĊdzie w stanie sam sprzedaü usáugi finalnej i odda ją „po
koszcie marginalnym” poĞrednikowi – np. agencji turystycznej, sieci gastronomicznej,
hotelowej, czy teĪ sieci sklepów dystrybuujących zdrową ĪywnoĞü. Podobny proces
przechwytywania wartoĞci dodanej ma miejsce w przypadku produkcji tradycyjnych
surowców rolnych na ziemiach urodzajnych. Dodajmy, Īe w Polsce dodatkowym
mechanizmem drenaĪu rent róĪniczkowych, jest podatek rolny, którego wysokoĞü zaleĪy
od klasy gruntu.
W Ğwietle powyĪszego warto zastanowiü, jak bĊdą siĊ ksztaátowaü renty
absolutne. W tym przypadku sytuacja jest odmienna z uwagi na „absolutną” rzadkoĞü
czynnika ziemi na naszej planecie. Renta absolutna procesie jej tworzenia musi wiĊc
systematyczne rosnąc w miarĊ powiĊkszania siĊ zasobów pracy i kapitaáu w relacji do
zasobów ziemi na danym obszarze. Nie oznacza to jednak, Īe renta absolutna nie moĪe
byü transferowana przez mechanizm rynkowy do innych podmiotów niĪ te, które są
wáaĞcicielami ziemi. ĝwiadczą o tym chociaĪby ujemne dochody rezydualne
realizowane w wielu gospodarstwach rolnych w Polsce po uwzglĊdnieniu wszystkich
kosztów, áącznie z opáatą pracy wáasnej. W sensie ekonomicznym jednak, brak dochodu
rezydualnego w wysokoĞci renty absolutnej oznacza nieracjonalne gospodarowanie.
Teoretycznie bowiem kaĪdy hektar moĪna sprzedaü lub wydzierĪawiü i takiego wyboru
z punktu widzenia mikroekonomii naleĪy dokonaü, jeĞli w okreĞlonym czasie nie
uzyskuje siĊ dodatniego dochodu rezydualnego równego rencie absolutnej wycenionej
przez rynek ziemi.
Podsumowując, nasuwa siĊ refleksja, Īe globalizacja ekonomiczna wymaga
reorientacji celów polityki makroekonomicznej. Punkt ciĊĪkoĞci tej polityki powinien
przenieĞü siĊ ze sterowania wielkoĞcią oraz stabilnoĞcią popytu i podaĪy wewnątrz kraju
na dziaáania umoĪliwiające korzystanie z popytu na rynku globalnym. Pozostaje zatem
pytanie, czy w warunkach zanikania rent róĪniczkowych, gospodarstwa indywidualne
mogą uzyskaü jakiekolwiek przewagi komparatywne bez koordynacji procesu wymiany
w rolnictwie przez paĔstwo?
OdpowiedĨ na pytanie jest twierdząca. W dobie globalizacji podstawowym
Ĩródáem przewag komparatywnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych są
zdaniem autora renty instytucjonalne. Zaproponowana nazwa nawiązuje
do funkcjonalnej definicji instytucji wprowadzonej przez Nową EkonomiĊ
Instytucjonalną23.
Na poziomie mikroekonomicznym instytucje są strukturami kierowania, w
literaturze zagranicznej okreĞlanymi governance structures. Definiuje siĊ je jako
wieloszczeblowe systemy powiązaĔ umownych miĊdzy podmiotami ekonomicznymi
okreĞlające podziaá uprawnieĔ wáasnoĞciowych i decyzyjnych do zasobów.
Do podstawowych zmiennych decydujących o záoĪonoĞci tych struktur naleĪą szeroko
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rozumiane koszty transakcyjne, a ich wysokoĞü jest wyznacznikiem renty
instytucjonalnej.
Zgodnie z teorią kosztów transakcyjnych O. Williamsona cena specyficznych
dóbr poĞrednich wzrasta, jeĞli transakcje zawierane są w nieefektywnych strukturach
instytucjonalnych tzn. bez odpowiednich zabezpieczeĔ kontraktowych24. ĩywnoĞü
o wysokiej wartoĞci wymiennej wymaga specyficznego surowca, którego uzyskanie
generuje dodatkowe koszty transakcyjne – przykáadowo koszty selekcjonowania, koszty
związane z brakiem terminowych dostaw, czy teĪ koszty związane z niewáaĞciwym
skáadem chemicznym lub zanieczyszczeniami. JednoczeĞnie przyjmuje siĊ, Īe wzrost lub
spadek cen kupowanych surowców wywoáany grą popytu i podaĪy przekáada siĊ na ceny
sprzedaĪy i obroty, natomiast zmiana kosztów transakcyjnych nie znajduje
bezpoĞredniego odzwierciedlenia w cenie zbytu produktów koĔcowych (ta ustala siĊ na
poziomie przedsiĊbiorstwa marginalnego), ale przekáada siĊ ex post na koszty
i powoduje wahania renty ekonomicznej. WysokoĞü kosztów transakcyjnych zaleĪy
bowiem od organizacji przedsiĊbiorstwa, w szczególnoĞci od struktury kierowania
dostawami, produkcją i zbytem. Nie jest wiĊc uwzglĊdniana przez mechanizm rynkowy.
Dzieje siĊ tak, poniewaĪ koszty transakcyjne cechuje duĪa niepewnoĞü (która jest
niemierzalna!) co do wysokoĞci, sytuacji i czasu wystąpienia - wiele z nich pojawia siĊ
ex post, przez co nie sposób ich uwzglĊdniaü w planach produkcyjnych i strategii firmy.
Dotyczy to szczególnie gospodarki ĪywnoĞciowej. Tak wiĊc jeĞli w ogóle moĪna mówiü
o „rynku kosztów transakcyjnych”, czy teĪ rynku czynnika organizacji, to w gospodarce
ĪywnoĞciowej jest on bardzo nieprzejrzysty.
Z tego wáaĞnie powodu, tzn. z braku wyceny ex ante kosztów transakcyjnych
przez rynek, wynika moĪliwoĞü realizacji renty instytucjonalnej przez gospodarstwa
indywidualne. Mechanizm ten funkcjonuje w sposób nastĊpujący:
Jak wspomniano, rynek w sektorze rolnym jest zawodny, m.in. z uwagi na
znaczne zwĊĪenie kanaáów marketingowych w sferze przetwórstwa i duĪą koncentracjĊ
kapitaáu w tym ogniwie w relacji do rolnictwa wáaĞciwego. Z tego powodu
przedsiĊbiorstwa przerobu realizują renty monopolowe i mogą prowadziü „dyktat
cenowy” wzglĊdem producentów rolnych. W tych warunkach koszty transakcyjne, na
które naraĪone są gospodarstwa rolne nie przekáadają siĊ na ceny zbytu surowców,
wbrew temu, co zakáada teoria kosztów transakcyjnych O. E. Williamsona. Teoria ta, jak
wiemy, akcentuje trzy zmienne determinujące poziom kosztów transakcji. Dwie z nich
tj. ograniczona racjonalnoĞü i oportunizm wynikają z barier w dostĊpie do informacji,
trzeci – specyficznoĞü aktywów, okreĞla mobilnoĞü czynników zaangaĪowanych
w proces wytwórczy. Podczas gdy w sektorach pozarolniczych negatywny wpáyw
powyĪszych zmiennych moĪe zostaü osáabiony poprzez odpowiednie kontrakty,
w rolnictwie rozwiązania organizacyjne są niewystarczające. ħródáem kosztów
transakcji w tym sektorze nie jest bowiem oportunizm gospodarstw rolnych, ale
ogólnobiologiczne determinanty produkcji rolnej. W dodatku gospodarstwa mają
ograniczony wpáyw na stopieĔ mobilnoĞci aktywów, terminowoĞü i czĊstotliwoĞü
transakcji. Skuteczne obniĪenie kosztów transakcyjnych związanych z pozyskaniem
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odpowiedniego surowca, wymaga od integratora retransferu Ğrodków pieniĊĪnych25 do
producentów rolnych, który przeciwdziaáaáby drenaĪowi wartoĞci dodanej poprzez
mechanizm rynkowy. W strukturach niezintegrowanych drenaĪ ten nasila siĊ wraz ze
wzrostem specjalizacji produkcji i ryzyka rynkowego. W praktyce chodzi wiĊc o udziaá
producentów rolnych w marĪy przetwórczej w zamian za gwarancje niĪszych kosztów
transakcyjnych nabycia surowca wysokiej jakoĞci. Udziaá ten wyraĪa siĊ w szeroko
rozumianym zaangaĪowaniu kapitaáowym integratora w proces produkcji rolnej np.
wówczas, gdy maszyny rolnicze są jego wáasnoĞcią, gdy gwarantuje siĊ wyĪsze ceny
zbytu, przejmuje siĊ od rolnika ryzyko dziaáalnoĞci, kredytuje siĊ jego dziaáalnoĞü na
preferencyjnych warunkach, przeprowadza szkolenia, udostĊpnia istotne informacje
rynkowe itp. W ten sposób producenci rolni realizują rentĊ wynikającą z wyĪszego
stopnia integracji kontraktowej struktury kierowania produkcją i zbytem surowca,
nazwaną rentą instytucjonalną. Innymi sáowy zintegrowane struktury organizacyjne
umoĪliwiają realizacjĊ wymienionych wczeĞniej rent róĪniczkowych, zabezpieczając
producentów przed mechanizmem wyrównywania kosztów i przychodów kraĔcowych
oraz przed przechwyceniem wartoĞci dodanej poprzez otoczenie.
Zdaniem autora renta instytucjonalna jest obecnie jedyną trwaáą rentą
ekonomiczną realizowaną w gospodarstwach indywidualnych w UE, która nie zostanie
stopniowo przechwycona przez rynek (tzn. przetwórcĊ lub konsumenta) lub
zniwelowana przez konkurencjĊ i stanowi podstawowe Ĩródáo przewag
komparatywnych. OczywiĞcie, nie kaĪde przedsiĊbiorstwo poĞredniczące miĊdzy
ogniwem produkcji surowca rolnego a konsumentem dostrzega dáugookresowe korzyĞci
z opisanej wyĪej optymalizacji kosztów transakcyjnych, ale wydaje siĊ, Īe wyksztaáci siĊ
pewna tendencja w tym zakresie. Wspóáczesne determinanty konkurencyjnoĞci na rynku
ĪywnoĞci oraz szeroko rozumianych usáug Ğrodowiskowych to przede wszystkim jakoĞü,
wysoka wartoĞü wymienna i mobilnoĞü aktywów. Generują one coraz wyĪsze koszty
transakcyjne i najprostszym rozwiązaniem na ich ograniczenie jest daleko posuniĊta
integracja kontraktowa wstecz umoĪliwiająca kontrolĊ procesu wytwarzania produktów.
BĊdzie ona zapewne w miarĊ bogacenia siĊ spoáeczeĔstwa bardziej opáacalna niĪ
realizacja rent monopolowych. W badaniach prowadzonych przed akcesją Polski do UE
wykazano, Īe stopieĔ zintegrowania kontraktowego gospodarstw indywidualnych na
kluczowych rynkach rolnych w Polsce jest kluczową zmienną obniĪającą
pracocháonnoĞü, a wiĊc podnoszącą jednostkową opáatĊ pracy wáasnej26. MoĪna wiĊc
przypuszczaü, Īe czynniki instytucjonalne równieĪ po 2004 roku naleĪą do
podstawowych determinant rent ekonomicznych w rolnictwie w Polsce, bez wzglĊdu na
jego model. Problem ten jest przedmiotem prowadzonych badaĔ.
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PowyĪszy wywód jest próbą dedukcyjnego przedstawienia mechanizmu kreacji
wartoĞci dodatkowej nazwanej rentą instytucjonalną. Aby jednak sformuáowaü na jego
podstawie teoriĊ tworzenia i realizacji renty gruntowej alternatywną wzglĊdem
neoklasycznej naleĪy zidentyfikowaü podstawowe zaáoĪenia leĪące u jej podstawy:
x renta gruntowa jest wynagrodzeniem zasobu ziemi rolniczej tzn. takiej, która
wykorzystywana jest do produkcji ĪywnoĞci, Ğwiadczenia usáug Ğrodowiskowych
(w tym agroturystycznych) i wytwarzania alternatywnych Ĩródeá energii,
x ziemia rolnicza posiada samoistną uĪytecznoĞü (bez wzglĊdu na jej
zawáaszczenie),
x stopa nadwyĪki w gospodarce wyrównuje siĊ,
x mechanizm rynkowy jest efektywny, a oczekiwania jego uczestników
racjonalne,
x koszty transakcyjne związane produkcją w oparciu o czynnik ziemi są
wiĊksze od zera oraz istotnie wpáywają na wyniki finansowe przedsiĊbiorstw.
PrzyjĊte zaáoĪenia pozwalają na sformuáowanie hipotezy, pozornie zbliĪonej do
poglądów K. Marksa27, Īe Ĩródáem renty gruntowej jest dodatnia róĪnica miĊdzy
potencjalną produktywnoĞcią kapitaáu w rolnictwie, a produktywnoĞcią kapitaáu
w innych dziaáach gospodarki. Wyceniona przez rynek ziemi rolniczej potencjalna
produktywnoĞü kapitaáu w rolnictwie (rozumiana jako relacja nadwyĪki do majątku
trwaáego i obrotowego áącznie) jest teoretycznie wyĪsza niĪ w pozostaáych dziaáach
gospodarki. Innymi sáowy w rolnictwie wystĊpuje niĪsza kosztocháonnoĞü przychodów
lub wyĪsza relacja wartoĞci dodatkowej do kapitaáu niĪ w otoczeniu rolnictwa. Wynika
to z komplementarnoĞci czynnika ziemi wzglĊdem zastosowanego na niej kapitaáu
w zakresie produkcji uĪytecznoĞci. Upraszczając problem, ziemia w jakimĞ stopniu
wyrĊcza kapitaá i pewne uĪytecznoĞci sprzedane konsumentowi mają zerowy koszt. JeĞli
renta nie jest realizowana przez wáaĞciciela ziemi to znaczy ze potencjalna
produktywnoĞü odbiega od rzeczywistej i Īe rentĊ przechwytuje otoczenie rolnictwa
w swoich marĪach. MoĪliwa jest jednak w ocenie rynku taka organizacja procesu
produkcji rolnej, Īeby wycenione przez rynek renty zrealizowaü.
W dáugim okresie renty róĪniczkowe zanikają z uwagi na wpáyw globalizacji
ekonomicznej oraz wyrównywanie siĊ produktywnoĞci (w sensie pieniĊĪnym) gleb
o róĪnych wskaĨnikach rolniczej jakoĞci produkcyjnej. Pozostaje potencjalna renta
absolutna, którą trudno zrealizowaü w rolnictwie w warunkach monopolizacji ogniw
poĞredniczących miĊdzy dziaáami surowcowymi a konsumentem. Niemniej
zintegrowane kontraktowo struktury organizacyjne tworzą instytucjonalną ochronĊ dla
rent absolutnych i róĪniczkowych. Renty zrealizowane dziĊki tej instytucjonalnej
ochronie okreĞlono mianem rent instytucjonalnych.
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Waloryzacja rent gruntowych i jej znaczenie dla polityki rolnej w UE28
Aby okreĞliü moĪliwoĞci zastosowania koncepcji renty instytucjonalnej
w rolnictwie UE, naleĪy opracowaü metodologiĊ jej empirycznej weryfikacji oraz
narzĊdzia waloryzacji rent gruntowych. Empiryczna weryfikacja mechanizmu tworzenia
renty gruntowej wydaje siĊ relatywnie prosta, poniewaĪ wystarczy przeprowadziü
analizĊ wspóáczynników wydajnoĞci i cháonnoĞci w rolnictwie oraz jego otoczeniu. Tezy
o przepáywnie renty z sektora rolnego do innych dziaáów równieĪ są moĪliwe do
zweryfikowania, wykorzystując np. tradycyjną metodĊ „nadwyĪki produktywnoĞci”29,
opartą na tablicach przepáywów miĊdzygaáĊziowych, lub analizując wspóáczynniki
efektywnoĞci integracji (np. indeks Adelmana) w przemyĞle rolno-spoĪywczym.
JeĞli chodzi jednak o waloryzacjĊ rent gruntowych naleĪy ponownie przyjąü
zaáoĪenie o efektywnoĞci rynku ziemi rolniczej. Jest to bowiem relatywnie najbardziej
obiektywny i dostĊpny mechanizm pomiaru wartoĞci rynkowej tego zasobu. Z zaáoĪenia
analizie podlegają ziemie rolnicze wykorzystywane do produkcji surowców rolnych
lub Ğwiadczące usáugi Ğrodowiskowe. Nawiązując do poprzednich czĊĞci pracy moĪna
uznaü, Īe nadwyĪka przychodów z gospodarstwa rolnego (áącznie z subwencjami) ponad
sumĊ nakáadów materiaáowo-pieniĊĪnych, opáaty pracy wáasnej rodziny rolniczej oraz
kosztu alternatywnego majątku obrotowego stanowi zrealizowaną rentĊ ekonomiczną,
na którą skáadają siĊ renta absolutna oraz instytucjonalna. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe
proces tworzenia renty nie musi pokrywaü siĊ z jej realizacją i w rachunku wyników
gospodarstwa moĪe byü wykazana tylko czĊĞü renty gruntowej, podczas gdy druga czĊĞü
przepáywa do otoczenia rolnictwa.
Rzeczywista wartoĞü rent gruntowych zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od:
x okresu analizy,
x momentu szacowania wartoĞci - wartoĞü zaktualizowana lub przyszáa,
x struktury kierowania gospodarstwem – z zaáoĪenia renta instytucjonalna
wystĊpuje w strukturach zintegrowanych.
WartoĞci poznawcze ma przede wszystkim zaktualizowana (a wiĊc
zdyskontowana) wartoĞü nieskoĔczonego strumienia rent gruntowych. Bierzemy pod
uwagĊ nieskoĔczony strumieĔ páatnoĞci, poniewaĪ ziemia jest jedynym odnawialnym
i niezniszczalnym w bardzo dáugim okresie czynnikiem produkcji. Zdyskontowana
wartoĞü rent gruntowych jest równa obecnej cenie ziemi. Mniej przydatne wydaje siĊ
natomiast kapitalizowanie strumienia rent do okreĞlonego momentu w przyszáoĞci,
z uwagi na to, Īe trudno okreĞliü ten moment dla odnawialnego zasobu, którym jest
ziemia. Tak wiĊc wartoĞü obecną rent gruntowych z danego zasobu ziemi moĪna
obliczyü w dwóch wariantach30:
x w niezintegrowanych strukturach kierowania, przy zaáoĪeniu, Īe realizowana
jest w nich tylko renta absolutna, a ewentualne pozostaáe dochody rezydualne są
28
Wykorzystano fragmenty artykuáu – B.CzyĪewski: Renta instytucjonalna jako wyznacznik przewag
komparatywnych gospodarstw rolnych, „Roczniki Naukowe SERiA”, tom X, zesz.3, Warszawa-PoznaĔLublin 2008.
29
S.Gburczyk: Podziaá korzyĞci ze wzrostu efektywnoĞci, „Zagadnienia ekonomiki rolnej”, 4/5, 1990, s.19 i
nast.
30
Por. A.WoĞ:, Waloryzacja zasobów i czynników wytwórczych rolnictwa. Nowe kryteria wyboru, IERiGĩ,
PaĔstwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006, 12-18.
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przechwytywane przez otoczenie rolnictwa z uwagi na brak zabezpieczeĔ
instytucjonalnych,
x w zintegrowanych strukturach kierowania, przy zaáoĪeniu, Īe realizowana jest
w nich renta absolutna oraz renta instytucjonalna zabezpieczona instytucjonalnie.
W obu przypadkach proponuje siĊ wykorzystaü znany z zastosowaĔ na rynku
kapitaáowym model Gordona31 – por. z formuáą 1a i 1b. W modelu tym dyskontuje siĊ
rentĊ wieczystą, przy zaáoĪeniu, Īe roczne wypáaty rosną zgodnie ze staáą stopą.
W interpretacji dla potrzeb wspóáczesnej teorii rent gruntowych przyjmuje siĊ, Īe staáy
wzrost dochodu rezydualnego wynika z wystĊpowania renty instytucjonalnej,
reinwestowanej w majątek produkcyjny (s) oraz z dáugookresowego trendu wzrostowego
zasobu czynnika pracy i kapitaáu w relacji do czynnika ziemi (t), któremu moĪna
przypisaü staáą wartoĞü. W przypadku struktury niezintegrowanej zaktualizowaną
wartoĞü rent gruntowych oblicza siĊ wedáug formuáy (1a).

L0

R0 (1  t ) zakáadając, Īe t<r
rt

Li

R0 (1  s  t )
r  (s  t)

R0 (1  s  t )

R1
r  (s  t)

F0  i  R0

(1a)

F0  i  R0 zakáadając, Īe s+t < r
F i
r 0
R0

(1b)

(1c)

gdzie:
L0 – zaktualizowana wartoĞü rent gruntowych w niezintegrowanych strukturach
kierowania i obecna cena ziemi.
R0 – roczna wartoĞü renty absolutnej, w praktyce czynszu dzierĪawnego na danym
obszarze.
t – constans, dáugookresowa stopa wzrostu renty absolutnej z tytuáu wystĊpowania
trendu wzrostowego zasobu czynnika pracy i kapitaáu w relacji do czynnika ziemi.
Li – zaktualizowana wartoĞü rent gruntowych w zintegrowanych strukturach kierowania.
F0 – wartoĞü specyficznych aktywów produkcyjnych w okresie bazowym.
r – roczna stopa zwrotu z alternatywnych aktywów.
s – staáa stopa wzrostu dochodu rezydualnego z tytuáu renty instytucjonalnej.
i – mnoĪnik instytucjonalny lub stopa zwrotu z tytuáu integracji kontraktowej - okreĞla
reprodukcjĊ rozszerzoną majątku produkcyjnego (aktywów specyficznych)
w ramach kontraktowych przepáywów z otoczenia.
Zaproponowane formuáy mają duĪe wartoĞci poznawcze zarówno w skali mikrojak i makroekonomicznej. Na poziomie gospodarstwa rolnego przy danych cenach ziemi
rolniczej pozwalają oszacowaü:
x minimalny, roczny dochód rezydualny (rentĊ absolutną), po uwzglĊdnieniu
wszystkich kosztów áącznie z opáatą pracy wáasnej uzyskiwany w warunkach
31

E.F.Bringham, L.C.Gapenski: Intermediate Financial Management, Dryden Press, Hinsdale, 1990, zaá. 3A.

51

racjonalnego gospodarowania (R0) w strukturze niezintegrowanej, tzn. zakáadając, Īe
s=0. JeĞli realizowany dochód rezydualny jest niĪszy od R0 pozostaáą czeĞü renty
absolutnej przechwytuje otoczenie rolnictwa,
x minimalną wymaganą stopĊ dochodu caákowitego z gospodarstwa rolnego (r)
w strukturze niezintegrowanej (tzn. zakáadając, Īe s=0) w okreĞlonych
uwarunkowaniach makroekonomicznych, tzn. uwzglĊdniając zyski moĪliwe do realizacji
w innych bezpiecznych inwestycjach,
x wielkoĞü mnoĪnika i lub stopĊ s, jeĞli realizowany dochód rezydualny jest
wyĪszy od R0
x wartoĞü rent gruntowych w strukturach zintegrowanych - Li. Tym samym
moĪliwa jest kwantyfikacja wpáywu czynników instytucjonalnych na wielkoĞü rent
gruntowych i oszacowanie stopy reprodukcji majątku produkcyjnego (i) w warunkach
okreĞlonej polityki stóp procentowych prowadzonej przez bank centralny.
PowyĪsze formuáy ponadto wskazują na odwrotnie proporcjonalną zaleĪnoĞü
miĊdzy wysokoĞcią rent gruntowych a stopami procentowymi w gospodarce. MoĪliwa
jest teĪ odpowiedĨ na pytanie, czy prowadzona polityka makroekonomiczna i polityka
rolna pozwala na realizacjĊ rent gruntowych w gospodarstwach indywidualnych, czy teĪ
przepáywają one do otoczenia? Proponowane podejĞcie opiera siĊ na porównaniu
realizowanych rent w gospodarstwach rolnych z tymi, które wynikaáyby z cen na rynku
ziemi rolniczej. W ten sposób identyfikuje siĊ ewentualne przepáywy rent do otoczenia
rolnictwa oraz kierunki zmian w polityce makroekonomicznej, które mogáyby je
zatrzymaü. Ocenie podlega równieĪ wielkoĞü koniecznych retransferów budĪetowych do
rolnictwa. OczywiĞcie, pewne ograniczenia rodzi tu deformacja rynku ziemi poprzez
okreĞlone bariery ustawowe i wynikającą stąd jego niĪszą páynnoĞü. Niemniej wciąĪ jest
to najlepszy z moĪliwych do wykorzystania mechanizmów wyceny rent gruntowych
w Polsce.
Warto teĪ zastanowiü siĊ jak wykorzystaü waloryzacjĊ rent gruntowych
w polityce rolnej? OtóĪ, renty gruntowe peánią szereg funkcji bardzo istotnych dla
rozwoju sektora rolnego.
Po pierwsze, jeĪeli renta absolutna nie wystĊpuje w rachunku wyników
gospodarstwa rolnego, jest to sygnaá, Īe nie zachodzi proces reprodukcji prostej, a wiĊc
gospodarstwo bądĨ grupa gospodarstw przestaje peániü swoje funkcje ekonomiczne,
a majątek podlega degradacji. JeĞli nie wystĊpuje renta instytucjonalna, nie zachodzi
proces reprodukcji rozszerzonej, wiĊc gospodarstwo staje siĊ nierozwojowe. Są to waĪne
wytyczne dla reorientacji stosowanych narzĊdzi polityki rolnej, makroekonomicznej
i fiskalnej. PowyĪsze sytuacje nie znaczą przecieĪ, Īe rent gruntowych nie ma tylko, Īe
są one w okreĞlonej wielkoĞci przechwytywane przez mechanizm rynkowy i korzystają
z nich inne podmioty. Sytuacja taka moĪe byü skorygowana poprze adekwatne
retransfery budĪetowe, bądĨ narzĊdzia fiskalne.
Po drugie, dodatnia róĪnica (Li-L0) ma istotne implikacje dla polityki rolnej.
Wskazuje bowiem w jakim stopniu dokonaá siĊ proces restrukturyzacji sektora rolnego,
tzn. ile wynosi trwaáy wzrost rent gruntowych, stopy reprodukcji rozszerzonej,
konkurencyjnoĞci i dochodowoĞci gospodarstw rolnych niewkalkulowany w cenĊ ziemi.
Jest to wytyczna, o ile przepáywy w ramach struktur instytucjonalnych uzupeániają
transfery budĪetowe. W praktyce wielkoĞü ta wskazuje, o ile moĪna obniĪyü wsparcie
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strukturalne z II filaru WPR adresowane do okreĞlonych gospodarstw i odciąĪyü
podatników, zakáadając, Īe rolĊ paĔstwa przejĊáy w tym zakresie przepáywy
instytucjonalne. Ponadto nie wyceniony przez rynek wzrost dochodów ma istotne skutki
dla caáej polityki makroekonomicznej, poniewaĪ wywoáuje okreĞlony wzrost popytu
globalnego i uruchamia efekty mnoĪnikowe.
Po trzecie, zwraca siĊ od dawna uwagĊ w literaturze tematu, Īe obciąĪenia na
rzecz paĔstwa w gospodarstwa indywidualnych nie powinny wykraczaü poza rentĊ
róĪniczkową. JeĞli jednak renta róĪniczkowa w klasycznej formie zanika, związanie jej
z wymiarem podatku rolnego staje siĊ szkodliwe. Zdaniem autora obciąĪenia fiskalne
rolnika w Polsce powinien okreĞlaü jakiĞ (niewielki) odsetek renty absolutnej
wynikającej z cen na rynku ziemi i wysokoĞci stop procentowych w gospodarce – por.
z formuáą 1a. Natomiast renta instytucjonalna, wypracowana niejako poprzez dobrą
organizacjĊ struktury wytwórczej powinna byü „nietykalnym” Ĩródáem przewag
komparatywnych oraz szczególnie chronionym czynnikiem restrukturyzacji i rozwoju
rolnictwa w Polsce. Renta ta bowiem z jednej strony chroni przed ujemnymi wpáywami
globalizacji, z drugiej strony jest komplementarna wzglĊdem interwencji paĔstwa
i WPR, przez co po prostu odciąĪa podatników w UE.
Podsumowanie
W powyĪszych rozwaĪaniach ukazano genezĊ teorii renty gruntowej, ewolucjĊ
poglądów na czynnik ziemi i jego wynagrodzenie od czasów ekonomii klasycznej,
a takĪe podjĊto próbĊ adaptacji róĪnych koncepcji renty gruntowej do wspóáczesnych
procesów zachodzących w rolnictwie w Polsce i w Unii Europejskiej. W rezultacie
sformuáowano ramy teoretyczne, które są hybrydą poglądów neoklasycznych oraz teorii
wartoĞci opartej na pracy. W duchu neoklasycznym, (a precyzyjnie w duchu nowej
ekonomii klasycznej), jest z pewnoĞcią zaáoĪenie o efektywnoĞci rynku i racjonalnych
oczekiwaniach podmiotów. Wkáad teorii wartoĞci opartej na pracy zawiera siĊ
w poglądzie, Īe ziemia posiada uĪytecznoĞü, a jej wartoĞü wynika nie tyle z rzadkoĞci,
ile z potencjalnie wysokiej produktywnoĞci w zakresie generowania przepáywów
realnych. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe do proponowanej koncepcji trzeba podchodziü
ostroĪnie, poniewaĪ jest to tylko próba dedukcyjnego zbliĪenia teorii do zmieniającej siĊ
rzeczywistoĞci gospodarczej, która wymaga weryfikacji poprzez badania statystyczne.
Inną intrygującą konkluzją jest, Īe z przedstawionych teorii klasycznych,
paradoksalnie zyskuje na aktualnoĞci podejĞcie marksowskie. Historia niejako zatoczyáa
koáo. Marksistowskie wyjaĞnienie substancji renty gruntowej w oparciu o organiczny
skáad kapitaáu zostaáo obalone przez rzeczywistoĞü lat powojennych drugiej poáowy
XX wieku. Okres ten przyniósá dynamiczny wzrost technicznego uzbrojenia pracy
w rolnictwie i kapitaáocháonnoĞci, spadek liczby zatrudnionych oraz intensyfikacjĊ
produkcji do granic wytrzymaáoĞci ekosystemu. Rolnictwo industrialne borykające siĊ
z problemem nadprodukcji ĪywnoĞci i jej niskich cen przeczyáo istnieniu Ĩródeá renty
gruntowej w teorii wartoĞci opartej na pracy i uĪytecznoĞci czynnika ziemi. W dobie
rolnictwa industrialnego ukierunkowanego na produkcjĊ taniej ĪywnoĞci, uĪytecznoĞü
kraĔcowa ziemi byáa niepokojąco niska, groĪąc degradacją tego zasobu. Wielu
ekonomistów uznaáo funkcje czynnika ziemi rolniczej za constans wieszcząc jego
niemalĪe caákowitą substytucjĊ kapitaáem. Zmiany, które de facto wymusza konsument
w krajach wysokorozwiniĊtych, w swej istocie polegają na odwróceniu trendu
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uĪytecznoĞci ziemi z malejącego na rosnący. W dobie globalizacji, rozwiniĊtego
przemysáu i jego infrastruktury, Ğrodowisko naturalne oraz czynnik ziemi odzyskuje
dawną uĪytecznoĞü dla konsumentów, a nawet zyskuje nową, czego dowodem jest
rosnąca dynamika cen ziemi rolniczej. Czynnik ziemi w krajach wysoko rozwiniĊtych
staje siĊ coraz bardziej komplementarny, wzglĊdem kapitaáu. W tym kontekĞcie
rzeczywistoĞü jest zapewne bliĪej marksowskiej teorii renty gruntowej, która
poszukiwaáa jej Ĩródeá w samym rolnictwie, niĪ uproszczonej wizji neoklasycznej
caákowicie uzaleĪniającej wysokoĞü renty od funkcji popytu na ĪywnoĞü i rzadkoĞci
czynnika ziemi.
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Summary
The economic globalisation process makes the economic factors rotate faster. As a result
transaction costs of global system functioning increase and a coordination mechanism is needed especially in agro-food sectors. There exists a crucial question whether a land factor is still capable
to generate economic rents which would be the determinants of comparative advantages? On one
hand, D. Ricardo’s land rents are vanishing, H. George’s rents are provoking financial crisis,
monetarists assumptions are becoming unsufficient, on the other, the land factor gains new
environmental applications and there is still a hope that land rents have its origins in a real value.
This paper aims at presenting the evolution of the land rents theory starting from classical
economics. One makes an attempt to find the most adequate conception of land rent creation at
present day, searching for new sources of comparative advantages in the institutional factors. One
argues that the institutional rent is the only durable economic rent in the European agricultural
sector regarding chosen direction of CAP evolution.
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Ryszard Jurkowski

Polityka w dziedzinie edukacji i ksztaácenia zawodowego
Politics in the field of the education and professional educating
MiĊdzynarodowe akty prawne ustanawiają prawo do nauki, jako jedno z podstawowych
praw podmiotowych czáowieka i obywatela. Korzystanie z tego prawa powinno byü zapewnione,
wolne od dyskryminacji i powinno umoĪliwiaü wszystkim efektywny udziaá w wolnym
spoáeczeĔstwie. Istotnymi aspektami realizacji prawa do nauki powinny byü: równa dostĊpnoĞü,
jednakowy poziom i jakoĞü nauczania. Prawo do nauki powinno sáuĪyü peánemu rozwojowi
osobowoĞci ludzkiej, w tym w jak najpeániejszym zakresie rozwojowi talentów i zdolnoĞci
umysáowych i fizycznych, w szczególnoĞci dla przygotowania jednostki i dla jej
samoprzygotowania siĊ do peánienia roli zawodowej, zawodu, funkcji. Dla osiągania takiego celu
konieczne jest takie uksztaátowanie systemu edukacyjnego, jak równieĪ systemu rynku pracy, aby
osiąganie zdolnoĞci do peánienia roli zawodowej (zawodu, funkcji) mogáo byü realizowane
w kaĪdym okresie Īycia jednostki.
Rozwój dostĊpnoĞci do oĞwiaty oraz przyczynianie siĊ do osiągniĊcia wysokiej jakoĞci
edukacji i ksztaácenia zawodowego a takĪe rozkwitu kultur paĔstw czáonkowskich staáy siĊ
zadaniami Unii Europejskiej. Edukacja, i jej jakoĞü, zostaáa uznana za kluczową kwestiĊ dla
harmonijnego rozwoju spoáeczno-gospodarczego spoáeczeĔstw i paĔstw, dla zapewnienia, aby
gospodarka Unii Europejskiej staáa siĊ najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką
w Ğwiecie - gospodarką opartą na wiedzy, a spoáeczeĔstwo staáo siĊ spoáeczeĔstwem wiedzy.
Za zasadnicze cele rozwoju systemów edukacyjnych paĔstw czáonkowskich uznano osiągniĊcie
najwyĪszego poziomu edukacji tak, aby mogáa ona stanowiü wzór dla caáego Ğwiata pod wzglĊdem
jakoĞci i uĪytecznoĞci spoáecznej, zapewnienie kompatybilnoĞci systemów edukacyjnych,
umoĪliwiającej obywatelom swobodny wybór miejsc ksztaácenia, a nastĊpnie pracy. Celom tym
mają sáuĪyü: standaryzacja i unifikacja nauczania o wysokiej jakoĞci, porównywalnoĞü
kompetencji zawodowych, moĪliwoĞü rozwijania kompetencji zawodowych przez caáe Īycie. Cele te
mogą byü realizowane dziĊki unijnym strategiom, programom i Ğrodkom, w szczególnoĞci dziĊki
Ğrodkom Europejskiego Funduszu Spoáecznego.
Polski system edukacyjny gwarantuje realizowanie prawa do nauki wedáug zasad
okreĞlanych na podstawie przepisów prawa, co ma zapewniaü jednakową dostĊpnoĞü, jednakowy
poziom i jednakową jakoĞü. Ksztaácenie moĪe byü realizowane w rozwiniĊtym systemie szkolnym,
odpowiadającym standardom Unii Europejskiej oraz w jednostkach organizacyjnych, oferujących
pozaszkolne formy ksztaácenia ustawicznego. JakoĞü w edukacji polskiej powinna byü zapewniana
poprzez przejrzystoĞü, porównywalnoĞü i kompatybilnoĞü procedur nauczania, programów
nauczania, kwalifikacji osób nauczających oraz uznawalnoĞü kompetencji w kontekĞcie
ponadkrajowego obszaru wiedzy. Prowadzi to do wniosku, iĪ badanie, stwierdzanie
i dokumentowanie jakoĞci w dziedzinie edukacji powinno byü realizowane w czterech obszarach
dziaáalnoĞci edukacyjnej: system zarządzania jednostką edukacyjną, programy nauczania,
personel edukacyjny (nauczający), jakoĞü uzyskiwanych w systemie kompetencji osobistych
i zawodowych. System oceny jakoĞü nauczania w Polsce zostaá oparty na dwóch filarach.
Pierwszym z nich jest standard jakoĞci nauczania okreĞlony przepisami prawa, który ma
zastosowanie przede wszystkim w systemie szkolnym. Drugim z nich jest standard jakoĞci
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nauczania okreĞlany Polską Normą lub wzorcami Ğrodowiskowymi, a który ma zastosowanie
przede wszystkim w systemie pozaszkolnym. W moim przekonaniu, wysoka jakoĞü nauczania moĪe
zostaü zapewniona przez komplementarne stosowanie obu filarów oceny jakoĞci we wszystkich
jednostkach systemu edukacji.

Prawo do nauki w standardach miĊdzynarodowych

Edukacja, pojmowana jest jako wychowanie, gáównie pod wzglĊdem
umysáowym; a takĪe jako wyksztaácenie, nauka, realizowana jest poprzez oĞwiatĊ,
tj. proces upowszechniania wyksztaácenia i kultury w spoáeczeĔstwie, nauczania
i wychowywania. OĞwiata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro caáego
spoáeczeĔstwa; kieruje siĊ zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
a takĪe wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka,
MiĊdzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji
o Prawach Dziecka1. Obejmuje dziaáania nakierowane na przekazywaniu pewnego
zasobu wiedzy, umiejĊtnoĞci, wiadomoĞci w jakiejĞ dziedzinie, na rozwijaniu (zwykle
cech charakteru, przymiotów osobistych itp.); doskonaleniu, wdraĪaniu do czegoĞ,
przyzwyczajaniu, przyuczaniu.
W art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka, przyjĊtej 10 grudnia 1948 r.
przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdzono,
Īe kaĪdy czáowiek ma prawo do nauki, której celem jest peány rozwój osobowoĞci
ludzkiej i ugruntowanie poszanowania praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci. Prawo
to zostaáo rozwiniĊte w art. 13 MiĊdzynarodowego paktu praw gospodarczych,
spoáecznych i kulturalnych otwartym do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia
1966 r (Dz. U. z 1977 r. nr 38 poz. 169), poprzez wskazanie, Īe nauka powinna
umoĪliwiaü wszystkim efektywny udziaá w wolnym spoáeczeĔstwie, rozwijaü
zrozumienie, tolerancjĊ i przyjaĨĔ miĊdzy wszystkimi narodami i wszystkimi grupami
rasowymi, etnicznymi lub religijnymi, jak równieĪ popieraü dziaáalnoĞü Organizacji
Narodów Zjednoczonych na rzecz utrzymania pokoju. Dla realizacji tego prawa przyjĊto
m.in. zasadĊ powszechnej dostĊpnoĞci nauczania, a w zakresie nauczania podstawowego
– takĪe zasady obowiązkowoĞci i bezpáatnoĞci nauczania. Prawo do nauki i zasady jego
realizacji znalazáy potwierdzenie w art. 28 przyjĊtej przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. Konwencji o prawach dziecka
(Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526, z póĨn. zm.). Prawo do rozwoju poprzez nauczanie
oparte na zasadach równej i nieskrĊpowanej dostĊpnoĞci, oraz oparte na zasadzie
jednakowego traktowania w dziedzinie oĞwiaty zostaáo rozwiniĊte w Konwencji
w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oĞwiaty, sporządzonej w ParyĪu dnia
15 grudnia 1960 r. (Dz. U. z 1964 r. nr 40 poz. 268), w której uznano, Īe obok
dostĊpnoĞci do oĞwiaty, istotnym elementem prawa do nauki jest takĪe poziom i jakoĞü
nauczania, jak równieĪ warunki, w jakich ono siĊ odbywa. Strony tej konwencji
zobowiązaáy siĊ takĪe do zapewnienia we wszystkich paĔstwowych zakáadach nauczania
jednakowego stopnia taki sam poziom nauczania i jednakowe warunki dotyczące jakoĞci
nauczania. Kwestia dostĊpnoĞci do oĞwiaty, w tym w szczególnoĞci do poradnictwa
i szkolnictwa zawodowego zostaáa uregulowana takĪe w Europejskiej karcie spoáecznej,
1

Preambuáa ustawy z dnia z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty, tj. Dz. U. z 1996 r., nr 67 poz. 329,
z póĨn. zm.
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sporządzonej w Turynie dnia 18 paĨdziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. nr 8 poz. 67).
Prawo do nauki zostaáo takĪe potwierdzone w Karcie praw podstawowych Unii
Europejskiej (2007/C 303/01 - Dz. U. UE C303/1, 14.12.2007)2, która w art. 14
gwarantuje kaĪdemu prawo do nauki i dostĊpu do ksztaácenia zawodowego
i ustawicznego, zapewniając jednoczeĞnie bezpáatnoĞü nauki obowiązkowej3. Karta
przyznaje równieĪ wolnoĞü tworzenia placówek edukacyjnych z wáaĞciwym
poszanowaniem zasad demokratycznych i prawo rodziców do zapewnienia wychowania
i nauczania dzieci zgodnie z wáasnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi
i pedagogicznymi.
W miĊdzynarodowych aktach prawnych prawo do nauki zostaáo uzupeánione
zestawem praw pokrewnych, poĞród których wymieniü naleĪy przede wszystkim pracy
do dostĊpu do szkolenia zawodowego i ustawicznego, prawo do wolnoĞci myĞli,
sumienia i wyznania, prawo do wolnoĞci opinii i wyraĪania jej, oraz prawo do uzyskania
moĪliwoĞci utrzymania siĊ poprzez pracĊ swobodnie wybraną lub przyjĊtą, na
sprawiedliwych i korzystnych warunkach.
Prawo do nauki realizowane powinno byü wedáug zasady powszechnej, równej
i nieskrĊpowanej dostĊpnoĞci nauczania, co oznacza, Īe paĔstwa – strony aktów
miĊdzynarodowych powinny zapewniü w swoich paĔstwowych systemach prawnych
warunki realizacji tej zasady np. poprzez odpowiednio gĊstą sieü jednostek oferujących
nauczanie, jak równieĪ poprzez zapewnianie dostĊpu ucznia do jednostki nauczającej lub
dostĊpu osoby nauczającej do ucznia. Inną, niezwykle waĪną zasadą realizacji prawa do
nauki jest zasada jednakowego (równego) traktowania w dziedzinie oĞwiaty, zapewniana
poprzez zakaz dyskryminacji. Dyskryminowanie moĪe byü dokonywane poprzez
wszelkie wyróĪnianie, wykluczanie, ograniczanie czy uprzywilejowanie ze wzglĊdu na
rasĊ, kolor skóry, páeü, jĊzyk, wyznanie, przekonania polityczne lub jakiekolwiek inne,
narodowoĞü lub pochodzenie spoáeczne, sytuacjĊ materialną lub urodzenie, jeĪeli ma na
celu albo skutkuje przekreĞleniem lub naruszeniem zasady jednakowego traktowania
w dziedzinie oĞwiaty. Dyskryminowanie moĪe nastĊpowaü w szczególnoĞci przez:
x zamkniĊcie dostĊpu jakiejkolwiek jednostce lub grupie osób do oĞwiaty
jakiegokolwiek stopnia lub typu,
x ograniczenie dla jakiejkolwiek osoby lub grupy osób oĞwiaty do niĪszego
jej stopnia,
x utworzenie lub utrzymywanie oddzielnych systemów oĞwiatowych lub
zakáadów nauczania dla jakichkolwiek osób lub grup osób poza przypadkami
przewidzianymi w miĊdzynarodowych aktach prawnych,
x stawianie jakiejkolwiek osoby lub grupy osób w sytuacji nie dającej siĊ
pogodziü z godnoĞcią czáowieka.
Elementem istotnym, z punktu widzenia równego traktowania w dostĊpie
do edukacji moĪe byü kwestia odlegáoĞci od szkoáy czy placówki edukacyjnej, kwestia
odpáatnoĞci i wysokoĞci opáaty za naukĊ, ale takĪe koszty związane z nauką, jak np.
koszty utrzymania lub dojazdu, koszty podrĊczników i pomocy naukowych. Znaczenie
2

Zgodnie z art. 6 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. UE c115/13, 09.05.2008), Karta
praw podstawowych Unii Europejskiej ma taką samą moc prawną jak Traktaty.
3
Warunku dotyczące nauki obowiązkowej okreĞla prawodawstwo krajowe.
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moĪe mieü równieĪ kwestia uksztaátowania programu nauczania tak, aby wszyscy lub
tylko niektórzy mogli przyswajaü okreĞlona wiedzĊ w okreĞlonym stopniu i zakresie, a
jeĞli niektórzy – to wedáug jakiego kryterium kwalifikowani. WaĪnym aspektem
równego traktowania w dostĊpie do edukacji jest takĪe realizowanie nauki w budynkach
i pomieszczeniach, gdzie dostĊp bĊdzie zapewniony dla kaĪdego, a nie tylko dla
niektórych np. sprawnych fizycznie. Zatem kwestia dostosowania warunków
technicznych do potrzeb uczestników procesów edukacyjnych stanowi kryterium oceny
stosowania praktyk dyskryminacyjnych.
Do podstawowych zasad realizacji prawa do nauki naleĪy takĪe zasada
obowiązkowoĞci i bezpáatnoĞci nauczania w zakresie nauczania podstawowego, a takĪe
dostĊpnoĞci i rozwoju nauczania elementarnego, w szczególnoĞci dla osób, które nie
otrzymaáy lub nie ukoĔczyáy peánego wyksztaácenia podstawowego, jak równieĪ zasada
dostĊpnoĞci, rozwoju i dąĪenia do bezpáatnoĞci nauczania Ğredniego. Rozwój obejmowaü
powinien takĪe szkolnictwo wyĪsze, gdzie dostĊpnoĞü dla wszystkich powinna byü
zapewniona na zasadzie równoĞci w zaleĪnoĞci od zalet osobistych (zdolnoĞci) oraz
poprzez ustanowienie systemu stypendialnego i staáe poprawianie warunków nauczania.
Za waĪne w zakresie realizacji prawa do nauki uznano takĪe zapewnianie we wszystkich
paĔstwowych zakáadach nauczania jednakowego poziomu i jakoĞci nauczania oraz
jednakowych warunków, w jakich ono siĊ odbywa, jak równieĪ przyczynianie siĊ do
osiągniĊcia wysokiej jakoĞci edukacji i ksztaácenia zawodowego oraz dostĊpnoĞü do
informacji oraz poradnictwa szkolnego i zawodowego czy do osiągniĊü naukowych
i ich zastosowaĔ. Prawo do nauki ma byü realizowane poprzez zapewnienie regularnego
uczĊszczania do szkóá oraz zmniejszenia wskaĨnika porzucania nauki (przestrzeganie
obowiązku szkolnego). Istotną kwestią dla realizacji prawa do nauki jest zapewnianie
bez dyskryminacji przygotowania do zawodu nauczycielskiego, a takĪe wolnoĞü osób
i instytucji do tworzenia i prowadzenia zakáadów oĞwiatowych, z zastrzeĪeniem, Īe bĊdą
przestrzegane zasady prawa miĊdzynarodowego w dziedzinie oĞwiaty oraz, Īe nauka
bĊdzie odpowiadaü minimalnym wymaganiom, które mogą byü ustalone przez paĔstwo.
Nauczanie powinno byü realizowane w celu peánego rozwoju osobowoĞci
ludzkiej, w tym w jak najpeániejszym zakresie rozwoju talentów i zdolnoĞci umysáowych
i fizycznych, w szczególnoĞci dla przygotowania jednostki i dla jej samoprzygotowania
siĊ do peánienia roli zawodowej, zawodu, funkcji. Dla osiągania takiego celu konieczne
jest takie uksztaátowanie systemu edukacyjnego, jak równieĪ systemu rynku pracy, aby
osiąganie zdolnoĞci do peánienia roli zawodowej (zawodu, funkcji) mogáo byü
realizowane w kaĪdym okresie Īycia jednostki. Istotnym celem nauczania pozostaje
ugruntowanie poszanowania praw czáowieka i podstawowych wolnoĞci, krzewienie
zrozumienia, tolerancji i przyjaĨni miĊdzy wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub
religijnymi a takĪe popieranie dziaáalnoĞci ONZ zmierzającej do utrzymania pokoju.
W tym aspekcie pozostaje równieĪ ksztaátowanie akceptacji dla odmiennoĞci grup
spoáecznych, a nawet jednostek, co w okresie Īycia zawodowego poparte jest zakazami
dyskryminacji w stosunkach pracy i innych stosunkach, na podstawie których praca
moĪe byü wykonywana. Celem nauczania ma pozostawaü takĪe rozwijanie
poszanowania Ğrodowiska naturalnego.
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Rozwój dostĊpnoĞci do oĞwiaty oraz przyczynianie siĊ do osiągniĊcia wysokiej
jakoĞci edukacji i ksztaácenia zawodowego a takĪe rozkwitu kultur paĔstw
czáonkowskich staáy siĊ zadaniami Unii Europejskiej (a wczeĞniej Wspólnot
Europejskich), przyjmowanymi w traktatach wspólnotowych, a aktualnie wyraĪonymi
w Traktacie o Unii Europejskiej4 oraz w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej5.
Unia dzieli kompetencje z paĔstwami czáonkowskimi – na zasadach okreĞlonych
w traktatach, m.in. w zakresie spójnoĞci spoáecznej i polityki spoáecznej, a takĪe
przestrzeni wolnoĞci. Unia moĪe teĪ podejmowaü inicjatywy w celu zapewnienia
koordynacji polityk spoáecznych paĔstw czáonkowskich. Traktaty przyznają Unii
kompetencje do prowadzenia dziaáaĔ mających na celu wspieranie, koordynowanie lub
uzupeánianie dziaáaĔ paĔstw czáonkowskich. Do dziedzin takich dziaáaĔ o wymiarze
europejskim naleĪą m.in. edukacja, ksztaácenie zawodowe, máodzieĪ i sport.
Przy okreĞlaniu i realizacji swoich polityk i dziaáaĔ Unia ma obowiązek braü pod uwagĊ
wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem
odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia spoáecznego, a takĪe
z wysokim poziomem ksztaácenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.
Unia przyczynia siĊ do rozwoju edukacji o wysokiej jakoĞci, poprzez zachĊcanie
do wspóápracy miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi oraz, jeĞli jest to niezbĊdne, poprzez
wspieranie i uzupeánianie ich dziaáalnoĞci. Przy czym, Unia ma obowiązek w peáni
szanowaü odpowiedzialnoĞü paĔstw czáonkowskich za treĞü nauczania i organizacjĊ
systemów edukacyjnych, jak równieĪ ich róĪnorodnoĞü kulturową i jĊzykową. Dziaáania
Unii zmierzają do:
x rozwoju wymiaru europejskiego w edukacji, zwáaszcza przez nauczanie
i upowszechnianie jĊzyków paĔstw czáonkowskich,
x sprzyjania mobilnoĞci studentów i nauczycieli, miĊdzy innymi poprzez
zachĊcanie do akademickiego uznawania dyplomów i okresów studiów,
x promowania wspóápracy miĊdzy instytucjami edukacyjnymi,
x rozwoju wymiany informacji i doĞwiadczeĔ w kwestiach wspólnych dla
systemów edukacyjnych paĔstw czáonkowskich,
x sprzyjania rozwojowi wymiany máodzieĪy i wymiany instruktorów spoáecznomáodzieĪy
do
uczestnictwa
oĞwiatowych,
a
takĪe
zachĊcania
w demokratycznym Īyciu Europy,
x popierania rozwoju ksztaácenia na odlegáoĞü,
x rozwoju europejskiego wymiaru sportu, przez popieranie uczciwoĞci
i dostĊpnoĞci we wspóázawodnictwie sportowym oraz wspóápracy miĊdzy podmiotami
odpowiedzialnymi za sport, jak równieĪ przez ochronĊ integralnoĞci fizycznej i
psychicznej sportowców, w szczególnoĞci tych najmáodszych.
Unia urzeczywistnia politykĊ ksztaácenia zawodowego, która wspiera
i uzupeánia dziaáanie paĔstw czáonkowskich. Przy czym, Unia ma obowiązek w peáni
szanowaü odpowiedzialnoĞü paĔstw czáonkowskich za treĞü i organizacjĊ ksztaácenia
zawodowego. Dziaáanie Unii w tym obszarze zmierza do:
4
5

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. UE C115/13, 09.05.2008
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE, C115/47, 09.05.2008)
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x uáatwienia przystosowania siĊ do zmian w przemyĞle, zwáaszcza przez
ksztaácenie zawodowe i przekwalifikowanie,
x poprawy ksztaácenia zawodowego wstĊpnego i ustawicznego w celu
uáatwienia integracji zawodowej i reintegracji z rynkiem pracy,
x uáatwienia dostĊpu do ksztaácenia zawodowego i sprzyjania mobilnoĞci
instruktorów i ksztaácących siĊ, a zwáaszcza máodzieĪy,
x pobudzania wspóápracy w dziedzinie ksztaácenia miĊdzy instytucjami
edukacyjnymi lub ksztaácenia zawodowego a przedsiĊbiorstwami,
x rozwoju wymiany informacji i doĞwiadczeĔ w kwestiach wspólnych dla
systemów ksztaácenia paĔstw czáonkowskich.
PoĞród unijnych narzĊdzi sáuĪących realizacji dziaáaĔ w obszarze szeroko pojĊtej
edukacji moĪna wymieniü: harmonizacje przepisów krajowych paĔstw czáonkowskich,
Ğrodki podejmowane przez Parlament Europejski lub RadĊ Europejską,
a takĪe wspóápracĊ z innymi podmiotami, w tym w szczególnoĞci z Radą Europy.
Szczególne miejsce wĞród tych Ğrodków mają strategia gospodarki opartej na wiedzy
i spoáeczeĔstwa wiedzy6, Europejski Fundusz Spoáeczny7, a takĪe dziaáania zalecające
zapewnianie wysokiej jakoĞci nauczania.
Edukacja, i jej jakoĞü, zostaáa uznana za kluczową kwestiĊ dla harmonijnego
rozwoju spoáeczno-gospodarczego spoáeczeĔstw i paĔstw. To podejĞcie do edukacji
znalazáo swoje potwierdzenie w dokumentach Unii Europejskiej z lat 2000 – 2002,
w szczególnoĞci w Strategii LizboĔskiej z 2000 roku8, jej nowelizacji z 2005 roku9.
W dokumentach tych uznano, Īe celem strategicznym dla paĔstw czáonkowskich i dla
paĔstw wstĊpujących do Unii jest dąĪenie do tego, aby gospodarka Unii Europejskiej
staáa siĊ najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką w Ğwiecie - gospodarką
opartą na wiedzy, a spoáeczeĔstwo staáo siĊ spoáeczeĔstwem wiedzy. Uznano, iĪ
edukacja jest jedną z najwaĪniejszych dziedzin, która bĊdzie miaáa decydujący wpáyw
na osiągniĊcie tego celu strategicznego i okreĞlono cele rozwoju systemów
edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej oraz priorytety wspólnych dziaáaĔ
prowadzonych na poziomie europejskim. Parlament Europejski wskazując edukacjĊ,
jako fundament procesu lizboĔskiego, zwróciá siĊ do paĔstw czáonkowskich w rezolucji
2004/22272(INI)10, o wdroĪenie programu prac "Edukacja i szkolenia 2010",
o zwiĊkszenie mobilnoĞci studentów, staĪystów, naukowców (i ich rodzin), a takĪe
o zapewnienie powszechnego i niedyskryminującego dostĊpu do edukacji i szkoleĔ.
Za zasadnicze cele rozwoju systemów edukacyjnych uznano osiągniĊcie
w Europie najwyĪszego poziomu edukacji tak, aby mogáa ona stanowiü wzór dla caáego
Ğwiata pod wzglĊdem jakoĞci i uĪytecznoĞci spoáecznej, zapewnienie kompatybilnoĞci
6

PrzyjĊta na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 roku, okreĞlana mianem Strategii LizboĔskiej.
Art. 162 i nastĊpne, skonsolidowanej wersji o Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE
C115/129, 09.05.2008.
8
Strategia lizboĔska, Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, opr. zbiorowe, Departament Analiz Spoáecznych
i Ekonomicznych UrzĊdu Komitetu Integracji Europejskiej, s.4.
99
Polska i Unia wobec wyzwaĔ globalizacji, Biaáa ksiĊga 2006, Polskie Forum Strategii LizboĔskiej, red. J.
Szomburg, Instytut BadaĔ Nad Gospodarka Rynkową, Warszawa-GdaĔsk 2006, s.23
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systemów edukacyjnych, umoĪliwiającej obywatelom swobodny wybór miejsc
ksztaácenia, a nastĊpnie pracy. PrzyjĊto uznawanie w Unii Europejskiej kwalifikacji
szkolnych i zawodowych, wiedzy i umiejĊtnoĞci zdobytych w poszczególnych krajach
Unii, a takĪe zagwarantowanie Europejczykom - niezaleĪnie od wieku - moĪliwoĞci
uczenia siĊ przez caáe Īycie (ksztaácenie ustawiczne).11 Uznano, Īe realizacja tych celów
jest moĪliwa dziĊki poprawie jakoĞci i efektywnoĞci systemów edukacji w Unii
Europejskiej, dziĊki uáatwieniu powszechnego dostĊpu do systemów edukacji oraz
dziĊki otwarciu systemów edukacji na Ğrodowisko i Ğwiat a takĪe zwiĊkszeniu wydatków
na badania i rozwój. Wyrazem takich dąĪeĔ byáo przyjĊcie decyzji Rady z dnia 16 lipca
1985 r. w sprawie porównywalnoĞci kwalifikacji wynikających z ksztaácenia
zawodowego miĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. UE
L199/56—59, 31.07.1985). W decyzji tej przyjĊto, Īe zasadniczym celem zapewnienia
porównywalnoĞci kwalifikacji zawodowych jest umoĪliwienie pracownikom lepszego
wykorzystania ich kwalifikacji, w szczególnoĞci do celów dostĊpu do odpowiedniego
zatrudnienia w innym paĔstwie czáonkowskim. To, z kolei, wymaga elementów opisów
zawodów, uzgodnionych wzajemnie przez paĔstwa czáonkowskie w imieniu
pracowników, przyspieszonego wspólnego dziaáania paĔstw czáonkowskich i Komisji
dla uchwalenia porównywalnoĞci kwalifikacji wynikających z ksztaácenia zawodowego
we Wspólnocie oraz ulepszenia informacji na ten temat. Podstawy dla porównywalnoĞci
kwalifikacji zawodowych wskazano w decyzji nr 2241/2004/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram
wspólnotowych dla przejrzystoĞci kwalifikacji i kompetencji (Europass) (Dz. U. UE
L390/6—20, 31.12.2004), ustalającej, Īe dokumentowanie i prezentowanie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych przez obywateli Unii Europejskiej bĊdzie realizowane
poprzez port folio 5 dokumentów: Europass CV, Europass MobilnoĞü, Europass
Suplement do dyplomu, Europass Suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe oraz Europass Paszport jĊzykowy. Zapewnianie porównywalnoĞci
kwalifikacji zawodowych byáo takĪe przedmiotem zalecenia Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia siĊ przez caáe Īycie (Dz. U. UE C111/1—7, 06.05.2008). Istotnym jest takĪe,
iĪ zgodnie konkluzjami Rady i przedstawicieli rządów paĔstw czáonkowskich
zgromadzonych w Radzie na temat roli rozwoju umiejĊtnoĞci i kompetencji w realizacji
celów Strategii LizboĔskiej12, umiejĊtnoĞci i kompetencje obejmują, w ramach Unii
Europejskiej, caáy zakres rezultatów wszelkich form ksztaácenia, takĪe rezultaty
wyksztaácenia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. UmiejĊtnoĞci
i kompetencje przyczyniają siĊ do samorealizacji, aktywnego obywatelstwa i spójnoĞci
spoáecznej, oraz stanowią podstawĊ wzrostu gospodarczego. Mają teĪ pozytywny wpáyw
na zdolnoĞü adaptacji, innowacyjnoĞü oraz rozwój przedsiĊbiorczoĞci. Rozwojowi
umiejĊtnoĞci i kompetencji, poĞwiĊcono takĪe decyzjĊ nr 1720/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiającą program dziaáaĔ
11

Edukacja w Europie: róĪne systemy ksztaácenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komisja
Europejska Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ISBN 8387716-22-7, Warszawa 2003, táumaczenie Kolanowska E., z oryginaáu angielskiego: Education and training in
Europe: diverse systems, shared goals for 2010, Luksemburg: Biuro UrzĊdowych Publikacji Wspólnot
Europejskich, 2002., ISBN 92-894-3682-4.
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w zakresie uczenia siĊ przez caáe Īycie (Dz. U. UE L327/45—68, 24.11.2006).
W decyzji tej ustanowiono „program Uczenie siĊ przez caáe Īycie” (ksztaácenie
ustawiczne), którego gáównym celem jest przyczynianie siĊ, poprzez uczenie siĊ przez
caáe Īycie, do rozwoju Wspólnoty jako spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy,
charakteryzującego siĊ trwaáym rozwojem gospodarczym, liczniejszymi i lepszymi
miejscami pracy oraz wiĊkszą spójnoĞcią spoáeczną przy jednoczesnym zapewnieniu
naleĪytej ochrony Ğrodowiska naturalnego dla przyszáych pokoleĔ. W szczególnoĞci
program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, wspóápracy i mobilnoĞci pomiĊdzy
systemami edukacji i szkoleĔ w obrĊbie Wspólnoty, tak by staáy siĊ Ğwiatowym
wzorcem jakoĞci. WĞród szczegóáowych celów programu wymieniono:
x przyczynianie siĊ do rozwoju uczenia siĊ przez caáe Īycie na wysokim
poziomie, a takĪe propagowanie osiągania jak najlepszych wyników, innowacji oraz
europejskiego wymiaru systemów nauczania i praktyki w tej dziedzinie,
x wspieranie realizacji europejskiego obszaru uczenia siĊ przez caáe Īycie,
x wspieranie poprawy jakoĞci, atrakcyjnoĞci i dostĊpnoĞci ofert w zakresie
uczenia siĊ przez caáe Īycie w paĔstwach czáonkowskich,
x wzmocnienie wkáadu uczenia siĊ przez caáe Īycie w spójnoĞü spoáeczną,
aktywne obywatelstwo, dialog miĊdzykulturowy, równoĞü kobiet i mĊĪczyzn oraz
samorealizacjĊ,
x pomoc we wspieraniu kreatywnoĞci, konkurencyjnoĞci, szans na zatrudnienie
oraz rozwoju ducha przedsiĊbiorczoĞci,
x przyczynianie siĊ do zwiĊkszonego uczestnictwa w uczeniu siĊ przez caáe
Īycie osób w kaĪdym wieku, w tym osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz
grup defaworyzowanych, niezaleĪnie od ich Ğrodowiska spoáeczno-gospodarczego,
x propagowanie nauki jĊzyków obcych i róĪnorodnoĞci jĊzykowej,
x wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treĞci, usáug,
metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia siĊ przez caáe Īycie,
x wzmacnianie roli uczenia siĊ przez caáe Īycie w tworzeniu poczucia
obywatelstwa europejskiego opartego na zrozumieniu i poszanowaniu praw czáowieka
oraz zasad demokracji, a takĪe zachĊcaniu do tolerancji i szacunku dla innych narodów i
kultur,
x wspieranie wspóápracy w zapewnianiu wysokiej jakoĞci we wszystkich
dziedzinach edukacji i szkoleĔ w Europie,
x zachĊcanie do jak najlepszego wykorzystywania wyników, innowacyjnych
produktów i procesów oraz do wymiany dobrych praktyk w dziedzinach objĊtych
programem "Uczenie siĊ przez caáe Īycie" w celu poprawy jakoĞci edukacji i szkoleĔ.
PrzyjĊto, Īe cele „programu Uczenie siĊ przez caáe Īycie” bĊdą realizowane
w ramach sektorowych programów operacyjnych oraz programów miĊdzysektorowych,
w szczególnoĞci: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundvig, a takĪe Jean
Monnet.
Dla stworzenia wspólnych ram odniesienia, sáuĪących rozwojowi ksztaácenia
ustawicznego, a przez to dla przekáadania kwalifikacji i ich poziomów w róĪnych
systemach kwalifikacji i ich poziomach, zarówno w ksztaáceniu ogólnym i wyĪszym, jak
i w ksztaáceniu i szkoleniu zawodowym, przyjĊto zalecenie Parlamentu Europejskiego
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i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji
dla uczenia siĊ przez caáe Īycie (Dz. U. UE C111/1—7, 06.05.2008). W dokumencie
tym zalecono paĔstwom czáonkowskim stosowanie europejskich ram kwalifikacji, jako
narzĊdzia odniesienia w celu porównywania poziomów kwalifikacji w róĪnych
systemach kwalifikacji. Ponadto zalecono wspieranie zarówno uczenia siĊ przez caáe
Īycie, jak i równych szans w spoáeczeĔstwie opartym na wiedzy, a takĪe dalszą
integracjĊ europejskiego rynku pracy, w poszanowaniu dla bogactwa róĪnorodnoĞci
krajowych systemów edukacji. PrzyjĊto rok 2010, jako rok docelowy dla dziaáaĔ
zapewniających porównywalnoĞü kwalifikacji, a rok 2012, jako docelowy dla wdroĪenia
systemu dokumentowania kwalifikacji lub kompetencji zawodowych wedáug jednolitych
standardów.
Ksztaácenie ustawiczne oraz wczesna edukacja, w szczególnoĞci z zakresu
technologii teleinformatycznych (ICT), staáy siĊ takĪe istotnym obszarem dziaáaĔ, do
których wezwano paĔstwa czáonkowskie w rezolucji Parlamentu Europejskiego
w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizboĔskiego: badania naukowe
i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja
(2006/2005(INI))13.
Ksztaácenie ustawiczne, w szczególnoĞci jako forma inwestowania w zasoby
ludzkie przedsiĊbiorstw, staáo siĊ takĪe przedmiotem rozporządzenia (WE) nr 1552/2005
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 wrzeĞnia 2005 r. w sprawie statystyk
dotyczących ksztaácenia zawodowego w przedsiĊbiorstwach (Dz. U. UEL255/1-5,
30.09.2005). W rozporządzeniu tym przyjĊto podstawy dla tworzenia statystyk
analizujących ksztaácenie ustawiczne w przedsiĊbiorstwach, w szczególnoĞci
w nastĊpujących dziedzinach:
x polityka i strategie ksztaácenia w przedsiĊbiorstwach mające na celu rozwój
umiejĊtnoĞci ich siáy roboczej,
x zarządzanie, organizacja i formy ustawicznego ksztaácenia zawodowego
w przedsiĊbiorstwach,
x rola partnerów spoáecznych w zapewnianiu ustawicznego ksztaácenia
zawodowego we wszystkich jego aspektach w miejscu pracy,
x dostĊp do ustawicznego ksztaácenia zawodowego, jego zasiĊg i treĞü,
zwáaszcza w aspekcie dziaáalnoĞci gospodarczej i rozmiaru przedsiĊbiorstwa,
x szczególne Ğrodki z zakresu ustawicznego ksztaácenia zawodowego stosowane
przez przedsiĊbiorstwa w celu podniesienia kwalifikacji siáy roboczej
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych,
x szansa dostĊpu do ustawicznego ksztaácenia zawodowego i zdobywania
nowych umiejĊtnoĞci dla pracowników maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw (MĝP) oraz
szczególne potrzeby maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw związane z zapewnianiem
ksztaácenia,
x wpáyw podejmowanych Ğrodków publicznych w zakresie ustawicznego
ksztaácenia zawodowego w przedsiĊbiorstwach,

13
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x równoĞü szans w dostĊpie do ustawicznego ksztaácenia zawodowego
w przedsiĊbiorstwach dla wszystkich pracowników, z uwzglĊdnieniem równoĞci páci
oraz poszczególnych grup wiekowych,
x szczególne Ğrodki w zakresie ustawicznego ksztaácenia zawodowego dla osób
znajdujących siĊ w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
x Ğrodki w zakresie ustawicznego ksztaácenia zawodowego odnoszące siĊ do
róĪnych rodzajów umowy o pracĊ,
x wydatki na ustawiczne ksztaácenie zawodowe: poziomy i Ĩródáa finansowania,
zachĊty do ustawicznego ksztaácenia zawodowego,
x procedury przedsiĊbiorstw w zakresie oceny i monitorowania ustawicznego
ksztaácenia zawodowego.
Obok polityki inwestowania w zasoby ludzkie przedsiĊbiorstw czy kapitaá ludzki
paĔstw czáonkowskich, przyjĊto takĪe politykĊ inwestowania w systemy edukacyjny
Polityka ta obejmuje przede wszystkim inwestowanie w ksztaácenie i utrzymanie kadry
edukacyjnej, przy czym ten aspekt nakierowany jest gáównie na osoby nauczające, ale
takĪe na kierowników i personel administracyjny placówek edukacyjnych oraz na
personel zajmujący siĊ dostosowanym do indywidualnych potrzeb poradnictwem14.
Inwestycje w osoby nauczające tj. w nauczycieli na początkowych i dalszych etapach
kariery zawodowej oraz w osoby prowadzące szkolenia, zatrudnione w placówkach
ksztaácenia początkowego i ksztaácenia dorosáych realizowane mogą byü poprzez
szkolenia w stosowaniu otwartych i elastycznych metod nauczania oraz ksztaácenia
drogą elektroniczną, w wykorzystywaniu moĪliwoĞci nowoczesnych technologii
informacyjno – komunikacyjnych, ale takĪe poprzez modernizacjĊ programów
nauczania dla ksztaácenia i doskonalenia zawodowego oraz o dostĊpnoĞü
multimedialnych programów edukacyjnych. Celem inwestycji w kierowników i personel
administracyjny placówek edukacyjnych, ich organów zaáoĪycielskich i organów
nadzoru, jest wzmocnienie decentralizacji zadaĔ związanych z zarządzaniem
i programami nauczania. Inwestycje te mogą byü realizowane poprzez szkolenie
w zakresie zarządzania zasobami i efektywnego ich wykorzystywania, ale takĪe poprzez
ustanowienie systemu zapewniania jakoĞci w edukacji, jak równieĪ poprzez przyjĊcie
przejrzystych standardów kwalifikacji, obejmujących kwalifikacje ogólne i zawodowe.
Podstawowym narzĊdziem sáuĪącym do finansowania procesów inwestycyjnych
w obszarze edukacji staá siĊ Europejski Fundusz Spoáeczny, stworzony w 1957 roku.
Szczegóáowe zasady gospodarki Europejskim Funduszem Spoáecznym (EFS) okreĞla
rozporządzenie (we) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Spoáecznego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. U. UE L.210/12, 31.07.2006). Uznano tam
m.in., Īe EFS wspiera priorytety Wspólnoty w zakresie potrzeby wzmocnienia spójnoĞci
spoáecznej, zwiĊkszenia wydajnoĞci i konkurencyjnoĞci oraz promowania wzrostu
gospodarczego i trwaáego rozwoju. W ten sposób EFS uwzglĊdnia odpowiednie
priorytety i cele Wspólnoty w dziedzinach edukacji i szkolenia, zwiĊkszania udziaáu
osób nieaktywnych zawodowo w rynku pracy, zwalczania wykluczenia spoáecznego,
14
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zwáaszcza grup znajdujących siĊ w niekorzystnej sytuacji, takich jak osoby
niepeánosprawne, wspierania równoĞci kobiet i mĊĪczyzn oraz niedyskryminacji.
W szczególnoĞci EFS moĪe wspieraü przedsiĊwziĊcia sáuĪące ksztaáceniu przez caáe
Īycie, inwestycjom w zasoby ludzkie przedsiĊbiorstw, lepszemu dostĊpowi do szkoleĔ,
e-ksztaáceniu, a takĪe rozwijaniu umiejĊtnoĞci. ĝrodki EFS mogą byü takĪe
wykorzystywane do wzmacniania kapitaáu ludzkiego, w szczególnoĞci poprzez
wspieranie:
x opracowywania i wprowadzania reform systemów edukacji i szkoleĔ w celu
rozwijania zdolnoĞci do zatrudnienia, lepszego dopasowania ksztaácenia ogólnego i
zawodowego oraz szkoleĔ do potrzeb rynku pracy oraz staáego podnoszenia kwalifikacji
personelu szkoleniowego w celu rozwijania innowacyjnoĞci i gospodarki opartej na
wiedzy,
x realizacji reform systemów edukacji i szkoleĔ, zwáaszcza w celu zwiĊkszania
zdolnoĞci ludzi do reagowania na potrzeby spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy i potrzebĊ
ksztaácenia przez caáe Īycie,
x wiĊkszego uczestnictwa w edukacji i szkoleniu przez caáe Īycie, w tym
poprzez dziaáania mające na celu osiągniĊcie zmniejszenia liczby osób wypadających z
systemu edukacji i zmniejszenia róĪnic w programach ksztaácenia dla obojga páci, oraz
zwiĊkszenie dostĊpu do edukacji i szkoleĔ na poziomie ogólnym, zawodowym i
wyĪszym i poprawĊ ich jakoĞci,
x rozwoju potencjaáu ludzkiego w dziedzinie badaĔ i innowacji, przede
wszystkim poprzez studia podyplomowe i szkolenia pracowników naukowych,
x tworzenia sieci obejmujących instytucje szkolnictwa wyĪszego, centra
badawczo-technologiczne oraz przedsiĊbiorstwa.
PaĔstwa czáonkowskie mają obowiązek zapewniaü spójnoĞü dziaáaĔ wspieranych
z EFS z dziaáaniami podejmowanymi w celu realizacji Europejskiej Strategii
Zatrudnienia. W szczególnoĞci mają one zapewniaü wspieranie realizacji Europejskiej
Strategii Zatrudnienia poprzez strategiĊ okreĞloną w narodowych strategicznych ramach
odniesienia i przez dziaáania okreĞlone w programach operacyjnych, w ramach
krajowych programów reform i krajowych planów dziaáania na rzecz integracji
spoáecznej.
JakoĞü nauczania jest przedmiotem zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie wspóápracy europejskiej przy ocenie jakoĞci edukacji
szkolnej (2001/166/WE) Dz. U. UE.L.01.60.51, 01.03.2001. W dokumencie tym organy
Unii zaleciáy paĔstwom czáonkowskim, aby w zakresie swoich warunków
ekonomicznych, spoáecznych i kulturowych, naleĪycie uwzglĊdniając europejski
wymiar, wspieraáy poprawĊ jakoĞci oceny edukacji szkolnej. Dziaáania taki powinny
obejmowaü przede wszystkim ustanawianie przejrzystych systemów oceny jakoĞci oraz
systemów samooceny, jak równieĪ wspieranie szkoleĔ w zakresie zarządzania
i korzystania z instrumentów samooceny oraz rozwijanie wspóápracy miĊdzy wszystkimi
wáadzami zaangaĪowanymi w ocenĊ jakoĞci edukacji szkolnej i wspieranie ich
europejskich powiązaĔ. Zalecono takĪe, aby Komisja Europejska uáatwiaáa te dziaáania
poprzez programy wspólnotowe, wykorzystywanie Ğrodków tych programów oraz
tworzenie baz danych.
Parlament Europejski i Rada przejĊáy takĪe zalecenie z dnia 15 lutego 2006 r.
w sprawie dalszej europejskiej wspóápracy w zakresie zapewniania jakoĞci
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w szkolnictwie wyĪszym (2006/143/WE) (Dz. U. UE.L.06.64.60, 04.03.2006), w którym
zachĊcaáy wszystkie instytucje szkolnictwa wyĪszego dziaáające na terytorium paĔstw
czáonkowskich, do wprowadzenia lub opracowania rygorystycznych wewnĊtrznych
systemów zapewniania jakoĞci, zgodnie z normami i wytycznymi dla zapewnienia
jakoĞci w europejskim obszarze szkolnictwa wyĪszego, przyjĊtymi w Bergen
w kontekĞcie procesu boloĔskiego. W zaleceniu zachĊcono takĪe do niezaleĪnoĞci
w ocenach jakoĞci nauczania oraz do rozwijania wspóápracy, w szczególnoĞci w celu
budowania zaufania i uznawania ocen zapewniania jakoĞci, a przez to przyczyniania siĊ
do uznawania kwalifikacji w celu podejmowania studiów lub pracy w innym kraju.
Rozwój systemów ksztaácenia, w szczególnoĞci ksztaácenia zawodowego
wstĊpnego i ustawicznego, jak równieĪ szkolenie máodzieĪy i dorosáych, w tym
szczególnie szkolenie w zakresie zarządzania jest celem dziaáania Europejskiej Fundacji
Ksztaácenia, ustanowionej rozporządzeniem Rady (EWG) NR 1360/90 z dnia 7 maja
1990 r. ustanawiające Europejską FundacjĊ Ksztaácenia (Dz.U.UE.L.90.131.1,
23.05.1990), a takĪe zadaniem Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia
Zawodowego, ustanowionego rozporządzeniem Rady (EWG) NR 337/75 z dnia
10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego
(Dz. U. UE.L.75.39.1, 13.02.1975)
Polski system edukacji

Ustawodawstwo polskie, konstruujące system edukacji w Polsce (ustawodawstwo
edukacyjne), obejmuje postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78 poz. 483), ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw.
Do podstawowych ustaw w tym zakresie naleĪą:
1. ustawa z dnia 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty (tj. Dz. U. z 2004 r.,
nr 256 poz. 2572, z póĨn. zm.),
2. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym (Dz. U. nr 164
poz. 1365, z póĨn. zm.),
3. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595),
4. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 97
poz. 674, z póĨn. zm.).
Ustawodawstwo to gwarantuje prawo do nauki, realizowane wedáug zasad
przyjĊtych w prawodawstwie miĊdzynarodowych, choü z pewnymi odmiennoĞciami.
OdmiennoĞci te dotyczą przede wszystkim zasady obowiązkowoĞci nauki,
gdzie obowiązek nauki zostaá rozciągniĊty na okres do 18 roku Īycia i jest realizowany
poprzez obowiązek szkolny w zakresie nauki w szkole podstawowej i w gimnazjum
publicznych lub w takich szkoáach niepublicznych, ale o uprawnieniach szkóá
publicznych, natomiast po ukoĔczeniu gimnazjum realizowany poprzez obowiązek
nauki w publicznej lub niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale takĪe w formach
pozaszkolnych realizowanych w placówkach publicznych i niepublicznych, w ramach
dziaáalnoĞci oĞwiatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne podejmowanej
na zasadach okreĞlonych w przepisach o dziaáalnoĞci gospodarczej jak równieĪ
poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy.
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Zasada bezpáatnoĞci nauczania obejmuje w Polsce nauczanie publiczne,
niezaleĪnie od poziomu. Oznacza to tyle, Īe tak nauczanie na poziome szkoáy
podstawowej i gimnazjum, jak i nauczanie w publicznych szkoáach ponadgimnazjalnych
i wyĪszych. Dotyczy to takĪe publicznych studiów doktoranckich. JednakĪe, zgodnie
z art. 70 ust. 2 Konstytucji RP, ustawa moĪe dopuĞciü Ğwiadczenie niektórych usáug
edukacyjnych przez publiczne szkoáy wyĪsze za odpáatnoĞcią. Ustawodawstwo polskie
rozwija zasadĊ wolnoĞci nauczania wskazując, Īe prawo do zakáadania i prowadzenia
róĪnych form nauczania mają samorząd terytorialny, administracja rządowa, osoby
prawne oraz osoby fizyczne. WĞród form nauczania ustawodawca wskazuje szkoáy
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i wyĪsze oraz zakáady wychowawcze,
a takĪe pozaszkolne formy nauczania.
WĞród innych, istotnych zasad, wedáug których realizowane jest prawo
do nauki naleĪy wymieniü przede wszystkim zasadĊ standardu prawnego w zakresie
warunków zakáadania i dziaáalnoĞci szkóá niepublicznych, wspartą obowiązkiem
wspóáudziaáu wáadz publicznych w ich finansowaniu oraz nadzorem pedagogicznym nad
szkoáami i zakáadami wychowawczymi. Inną podstawową zasadą realizacji prawa
do nauki jest zasada dokumentowania dziaáalnoĞci edukacyjnej, przejawiająca siĊ
w obowiązku wydawania uczestnikom procesów edukacyjnych odpowiednich
dyplomów, Ğwiadectw i zaĞwiadczeĔ, speániających wymogi formalne, okreĞlone
przepisami prawa, przy czym dokumenty wystawiane przez szkoáy publiczne, szkoáy
niepubliczne o uprawnieniach szkoáy publicznej, uprawnione placówki ksztaácenia
ustawicznego i placówki ksztaácenia praktycznego, zakáady ksztaácenia nauczycieli
i okrĊgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzĊdowymi.
W dziedzinie edukacji, istotnym aspektem akcesji Polski do Unii Europejskiej
byáo (i pozostaje) wdroĪenie w Polsce idei spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy,
realizowanej poprzez koncepcjĊ uczenia siĊ przez caáe Īycie, zapoczątkowane
ustaleniami dokonanymi w trakcie negocjacji akcesyjnych. W ramach tych ustaleĔ
przyjĊto, iĪ polscy nauczyciele uzupeánią wyksztaácenie do poziomu uniwersyteckiego
do 2006 r., bĊdą realizowaü koncepcjĊ ksztaácenia ustawicznego oraz bĊdą uczyü siĊ
jĊzyków obcych. Realizacja tych przedsiĊwziĊü pozwala na podwyĪszenie kwalifikacji
nauczycieli i na zapewnienie takiego poziomu wyksztaácenia, który umoĪliwia
swobodnie podejmowaü pracĊ w szkoáach na terenie Unii Europejskiej, gdyĪ w wyniku
wzajemnych regulacji w zakresie uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz
bogatej oferty szkoleĔ, polscy nauczyciele mogą byü zatrudniani w krajach Unii.
Swoboda przemieszczania siĊ oznacza takĪe prawo wyboru szkoáy i szkoáy wyĪszej.
Koncepcja konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiĊbiorczoĞci, zdolnej do
dáugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawĊ
spójnoĞci spoáecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie
regionalnym i krajowym zostaáa przyjĊta przez rząd polski w Narodowym Planie
Rozwoju na lata 2004 – 2006, w Narodowej Strategii SpójnoĞci – Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-20013, a takĪe w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658, z póĨn. zm.).
W dokumentach tych przyjĊto, Īe celem w dziedzinie edukacji jest zwiĊkszanie
poziomu zatrudnienia i wyksztaácenia, poprzez zwiĊkszanie dostĊpu do wyksztaácenia na
poziomie wyĪszym i Ğrednim. Cel ten byá i jest realizowany w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (2004-2006) oraz w ramach
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Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki (2007-2013). Programy te sáuĪą rozwojowi
edukacji i ksztaácenia ustawicznego, stanowiących podstawĊ kompleksowego rozwoju
zasobów ludzkich poprawy jakoĞci kapitaáu ludzkiego, a ich gáównymi elementami jest
zwiĊkszenie poziomu wyksztaácenia i kwalifikacji zawodowych przez máodzieĪ
i dorosáych oraz podwyĪszanie efektywnoĞci i jakoĞci dziaáania systemu edukacji
i ksztaácenia ustawicznego.
Gáównym celem programów operacyjnych jest budowa otwartego, opartego na
wiedzy spoáeczeĔstwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich
(poprawy jakoĞci kapitaáu ludzkiego) w drodze ksztaácenia, szkolenia i pracy. W ramach
programu realizowane są przede wszystkim priorytety dotyczące aktywnej polityki
rynku pracy, integracji zawodowej i spoáecznej, oraz rozwoju spoáeczeĔstwa opartego na
wiedzy. W szczególnoĞci poprzez przygotowanie spoáeczeĔstwa do funkcjonowania
w systemie globalnej gospodarki rynkowej poprzez podniesienie poziomu jego
wyksztaácenia wiąĪące siĊ ze zwiĊkszeniem uczestnictwa pracowników w edukacji
ustawicznej, wyrównywaniem szans edukacji róĪnych grup spoáecznych oraz
dostosowaniem oferty edukacyjnej szkóá i podniesieniem jakoĞci ustawicznego
ksztaácenia zawodowego jak równieĪ optymalizacją rozwiązaĔ systemowych w tym
obszarze i rozwojem dialogu spoáecznego. Realizacja nastĊpuje poprzez dostosowanie
oferty edukacyjnej szkóá, uczelni i placówek ksztaácenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy w celu lepszego dostĊpu do rynku pracy, edukacji na rzecz spoáeczeĔstwa
informacyjnego, rozwoju poradnictwa i doradztwa zawodowego, podniesieniu jakoĞci
ksztaácenia i rozwoju systemu ksztaácenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
i nauczycieli akademickich. SáuĪyü temu ma m.in. wzmocnienie systemu edukacji
ustawicznej osób dorosáych poprzez system akredytacji instytucji prowadzących
ksztaácenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, przyjĊty w ustawie o systemie
oĞwiaty oraz w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r., nr 69, poz. 415, z póĨn. zm.), a takĪe rozwój ksztaácenia
na odlegáoĞü.
Przemiany systemu edukacji w Polsce, zakreĞlone w rządowych dokumentach
strategicznych stanowią rozwiniĊcie reform podjĊtych w szczególnoĞci z początkiem
roku szkolnego 1999/2000. Za podstawowe przesáanki reformy systemu edukacyjnego
uznano wówczas brak zdolnoĞci adaptacyjnej ówczesnego systemu edukacji do tempa
i zakresu przemian cywilizacyjnych i spoáecznych, kryzys roli wychowawczej szkoáy
wynikający z dominacji przekazywania informacji nad kreowaniem umiejĊtnoĞci
i ksztaátowaniem osobowoĞci, brak równoĞci szans w dostĊpie do edukacji na kaĪdym jej
poziomie i niski wskaĨnik procentowy máodzieĪy uzyskującej Ğrednie i wyĪsze
wyksztaácenie, a takĪe koniecznoĞü dostosowania systemu edukacji do zapisów
konstytucji oraz do reformy ustrojowej paĔstwa, oraz koniecznoĞü dostosowania
ksztaácenia zawodowego do zmieniających siĊ potrzeb gospodarki rynkowej.
Czynnikami sprzyjającymi przeprowadzeniu reformy począwszy od roku szkolnego
1999/2000 byáy negocjacje warunków integracji Polski z Unią Europejską, koniecznoĞü
zmian wynikających z reformy ustrojowej paĔstwa, a takĪe niĪ demograficzny, populacji
6-7-latów, osiągający swe maksimum w latach 2001-2002. Za podstawowe cele reformy
uznano zwiĊkszenie i wyrównanie szans dostĊpu do edukacji na wszystkich jej
poziomach, upowszechnienie ksztaácenia na poziomie Ğrednim oraz wzrost liczby
podejmujących studia wyĪsze. Ponadto wskazano na koniecznoĞü dokonania zmian
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w proporcjach pomiĊdzy przekazem wiadomoĞci, ksztaátowaniem umiejĊtnoĞci, a troską
o rozwój osobowoĞci. Reforma miaáa prowadziü do zwiĊkszenia autonomii szkoáy,
podwyĪszenia jakoĞci pracy nauczyciela oraz do poprawy sytuacji finansowej edukacji
poprzez wzrost nakáadów budĪetowych oraz umoĪliwienie szkoáom pozyskiwanie
dochodów wáasnych. Zmianami objĊto strukturĊ systemu edukacji od przedszkola do
studiów doktoranckich, ustrój szkolny, a takĪe sposoby administrowania i nadzorowania
w edukacji, poprzez ich dostosowanie do nowego ustroju paĔstwa. W ramach reformy
systemu edukacji przyjĊto istnienie standardów w zakresie podstaw programowych,
w organizacji i metodach ksztaácenia, a takĪe przyjĊto niezaleĪny od szkoáy system
i zasady oceniania i egzaminowania. Zmiany te sáuĪyü miaáy umoĪliwieniu
przygotowywania siĊ obywatela do funkcjonowania na rynku pracy, w warunkach
gospodarki konkurencyjnej, w której zachodzą zmiany restrukturyzacyjne, wymagające
nowych kwalifikacji zawodowych, a szerzej – nowych kompetencji zawodowych,
umoĪliwiające podejmowanie nowych ról zawodowych (zawodów, funkcji). OkreĞlono
na nowo status ekonomiczny, Ĩródáa i sposoby finansowania szkoáy, okreĞlono wymogi
kwalifikacyjne dla nauczycieli i powiązano je ze ĞcieĪkami awansów oraz z systemem
wynagradzania. Reformie poddano takĪe szkodnictwo wyĪsze, przyjmując, w ramach
ustawy Prawo o szkolnictwie wyĪszym, m.in. trójstopniowoĞü wyksztaácenia wyĪszego
(poziom licencjacki/inĪynierski, poziom magisterski i poziom doktorski) oraz
kategoryzacjĊ szkóá wyĪszych.
Ksztaát systemu edukacyjnego w Polsce wyznaczają przepisy ustawodawstwa
edukacyjnego, ale takĪe dokumenty Unii Europejskiej oraz dokumenty okreĞlające
strategie wáadz polskich w dziedzinie edukacji. Ze wzglĊdu na konstytucyjną zasadĊ
wolnoĞci nauczania, dziaáalnoĞü edukacyjna moĪe byü prowadzona przez kaĪdy
podmiot, tak publiczny jak i niepubliczny. Obywatele i instytucje mają prawo zakáadania
szkóá podstawowych, ponadpodstawowych i wyĪszych oraz zakáadów wychowawczych
a takĪe prowadzenia pozaszkolnych form nauczania. w zakresie warunków zakáadania
i dziaáalnoĞci szkóá niepublicznych oraz udziaáu wáadz publicznych w ich finansowaniu,
a takĪe zasad nadzoru pedagogicznego nad szkoáami i zakáadami wychowawczymi,
Konstytucja RP odsyáa do ustawy, natomiast dziaáalnoĞü edukacyjna w formach
pozaszkolnych nie jest w Īaden sposób ograniczona. Skutkiem tych postanowieĔ system
edukacji w Polsce moĪna okreĞliü jako záoĪony, a jego strukturĊ prezentujĊ na rys. 1.
Jak uwidoczniáem to na rys. 1, system edukacji moĪna podzieliü na dwa piony.
Do pierwszego z nich zaliczam jednostki organizacyjne prowadzące dziaáalnoĞü
edukacyjną w formach szkolnych, które mogą byü zakáadane i prowadzone w formie
szkoáy podstawowej i szkoáy gimnazjalnej, co do których ustawodawca sformuáowaá
obowiązek szkolny w zakresie wyksztaácenia na poziomie podstawowym, w formie
szkoáy ponadgimnazjalnej, gdzie moĪna wymieniü zasadnicze szkoáy zawodowe, oraz
szkoáy oferujące wyksztaácenie na poziomie Ğrednim, takie jak licea i technika
zawodowe, licea ogólnoksztaácące, czy szkoáy pomaturalne i policealne.
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RYSUNEK 1. SCHEMAT SYSTEMU EDUKACJI NARODOWEJ W POLSCE

ħródáo: Opracowanie wáasne

Ponadto w pionie tym funkcjonują szkoáy wyĪsze zawodowe oferujące
wyksztaácenie na poziomie wyĪszym zawodowym (licencjat/inĪynier) oraz szkoáy
wyĪsze, które oferują wyksztaácenie wyĪsze na poziomie zawodowym a takĪe na
poziomie magisterskim. Pion ten okreĞlam mianem pionu szkolnego. Dla uproszczenia,
w ramach pionu szkolnego prezentujĊ przedszkola, bĊdące pozaszkolnymi jednostkami
wychowawczymi, które jednak mogą realizowaü zadania nauczania w formie obowiązku
przedszkolnego.
Schemat tego pionu prezentuje rys. 2.
RYSUNEK 2. SCHEMAT PIONU SZKOLNEGO W SYSTEMIE EDUKACJI

*) – takĪe szkoáy specjalne

ħródáo: www.menis.gov.pl z dnia 2003.09.19
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Pion szkolny postrzegany jest takĪe jako pion ksztaácenia formalnego,
czyli systemowego ksztaácenia opartego na staáych pod wzglĊdem czasu i treĞci nauki
formach (klasy, stopnie, szkoáy, programy i podrĊczniki)15. Takie podejĞcie jest takĪe
skutkiem przyjĊtej przepisach prawa zasady, Īe tylko szkoáy publiczne i szkoáy
niepubliczne o uprawnieniach szkoáy publicznej oraz uprawnione placówki ksztaácenia
ustawicznego i placówki ksztaácenia praktycznego, zakáady ksztaácenia nauczycieli oraz
okrĊgowe komisje egzaminacyjne umoĪliwiają uzyskanie Ğwiadectw lub dyplomów
paĔstwowych, które są dokumentami urzĊdowymi.
Do drugiego pionu zaliczam jednostki organizacyjne prowadzące dziaáalnoĞü
w zakresie róĪnych form edukacji pozaszkolnej takich jak studia podyplomowe, kursy,
seminaria, staĪe zawodowe, staĪe specjalizacyjne, praktyki zawodowe, samoksztaácenie
kierowane i inne, jak równieĪ prowadzące dziaáalnoĞü w zakresie róĪnych form edukacji
umoĪliwiających uzyskanie i uzupeánienie wiedzy ogólnej lub umiejĊtnoĞci
i kwalifikacji zawodowych, rozwijanie zainteresowaĔ i uzdolnieĔ, uzyskanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a takĪe pomocy w wyborze kierunku ksztaácenia
i zawodu. Ustawodawca rozstrzygnąá, Īe obowiązek nauki po ukoĔczeniu gimnazjum
speánia siĊ przez uczĊszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoáy ponadgimnazjalnej
albo w formach pozaszkolnych realizowanych w placówkach publicznych
i niepublicznych lub realizowanych w ramach dziaáalnoĞci oĞwiatowej prowadzonej
przez osoby prawne lub fizyczne podejmowanej na zasadach okreĞlonych w przepisach
o dziaáalnoĞci gospodarczej. W szczególnoĞci jest to ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz. 1807, z póĨn. zm.), która
uznaje za dziaáalnoĞü gospodarczą zarobkową dziaáalnoĞü wytwórczą, handlową,
budowlaną, usáugową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacjĊ zasobów
naturalnych, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągáy, która uznaje, Īe
podejmowanie i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej jest wolne dla kaĪdego na
równych prawach, z zachowaniem warunków okreĞlonych przepisami prawa, i która
uprawnia do prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej osoby fizyczne, osoby prawne
oraz niemające osobowoĞci prawnej spóáki prawa handlowego, jeĪeli zawodowo,
we wáasnym imieniu podejmują i wykonują dziaáalnoĞü gospodarczą. DziaáalnoĞci
gospodarczą regulują takĪe przepisy innych ustaw16. Obowiązek nauki po ukoĔczeniu
gimnazjum moĪe byü takĪe realizowany poprzez przygotowanie zawodowe
15

OkoĔ W., Sáownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.
W szczególnoĞci są to:
1. Ustawa z dnia 15 wrzeĞnia 2000 r. Kodeks spóáek handlowych. (Dz. U. nr 94 poz. 1037, z póĨn. zm.), która
w szczególnoĞci okreĞla zasady tworzenia i zarządzania spóáek jawnych, partnerskich, komandytowych,
komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią i akcyjnych, pozostawiając im swobodĊ
w okreĞleniu przedmiotu swojej dziaáalnoĞci
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93, z póĨn. zm.), powoáywana dalej
jako kodeks cywilny, która formuáuje w szczególnoĞci zasady zawierania i wykonywania umów.
3. Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemioĞle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z póĨn. zm.), ustawa z dnia
23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235, z póĨn. zm.), ustawa z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855), ustawa z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 854, z póĨn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35 poz. 195, z póĨn. zm.), ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(tj. Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z póĨn. zm.) i inne, które to ustawy okreĞlają zasady tworzenia organizacji
zawodowych i spoáecznych (izb, stowarzyszeĔ, fundacji itp.) oraz uprawniają je do prowadzenia dziaáalnoĞci
gospodarczej

16
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u pracodawcy. Ten pion edukacji postrzegany bywa jako ksztaácenie nieformalne,
definiowane jako Ğwiadoma i zorganizowana dziaáalnoĞü ksztaácąco - wychowująca
prowadzona poza ustanowionym formalnym systemem szkolnym, umoĪliwiająca
okreĞlonej grupie uczestników osiągniĊcie zaáoĪonych celów ksztaácenia17, choü z tym
podejĞciem zgodziü siĊ nie mogĊ. Nauczanie w pionie pozaszkolnym realizowane moĪe
byü przez podmioty, które zgáosiáy swoją dziaáalnoĞü do ewidencji szkóá i placówek
niepublicznych, prowadzonej przez wáaĞciwy szczebel samorządu terytorialnego, a takĪe
przez podmioty prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą w dziedzinie edukacji w obu tych
przypadkach, podmioty realizujące przedsiĊwziĊcia w dziedzinie edukacji są
zobowiązane do dokumentowania tej dziaáalnoĞci, do wydawania uczestnikom procesów
edukacyjnych odpowiednich dyplomów, Ğwiadectw i zaĞwiadczeĔ, a zasady ich
wydawania i ich wzory są okreĞlone przepisami prawa.18 Jest to, w moim przekonaniu,
system ksztaácenia formalnego, choü dokumenty stwierdzające uzyskane kwalifikacje
w tym systemie nie są dokumentami urzĊdowymi, za wyjątkiem dokumentów
wydawanych przez paĔstwowe komisje egzaminacyjne.
Rozwój pozaszkolnego pionu edukacyjnego, w szczególnoĞci w czĊĞci
podlegającej przepisom o dziaáalnoĞci gospodarczej, wynikaá i wynika w duĪej mierze
z transformacji gospodarki polskiej lat dziewiĊüdziesiątych ubiegáego stulecia. PrzyjĊto,
Īe zakres i jakoĞü oferty pozaszkolnych form edukacji bĊdzie poddana grze
konkurencyjnej na rynku wolnym, ksztaátowanym potrzebami i popytem zamawiających
usáugi edukacyjne. Rynek usáug w zakresie pozaszkolnych form edukacyjnych
w przewaĪającej czĊĞci tworzą podmioty oferujące kursy (szkolenia, itp.) wedáug
zawodów/specjalnoĞci, ale takĪe wiele szkoleĔ prowadzą oĞrodki zorganizowane wedáug
branĪ, czĊsto związane z formalnym systemem szkolnym lub o tradycjach
upowszechniania wiedzy, nie tylko zawodowej, jak szkoáy i szkoáy wyĪsze, publiczne
centra ksztaácenia ustawicznego i praktycznego, niektóre stowarzyszenia oĞwiatowe
(m.in. Zakáady Doskonalenia Zawodowego, Związek Rzemiosáa Polskiego, palcówki
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, tzw. Uniwersytety Ludowe itp.).19 Kursy zawodowe
lub podnoszące kwalifikacje uniwersalne prowadzone są takĪe przez liczne firmy
szkoleniowe, zorganizowane i dziaáające jako przedsiĊbiorcy - osoby fizyczne lub jako
przedsiĊbiorcy - spóáki prawa handlowego. OfertĊ tego rynku uzupeániają liczne
stowarzyszenia i fundacje oraz pracodawcy, zasadniczo realizujący usáugi edukacyjne
dla potrzeb wáasnych lub dla potrzeb związków gospodarczych, w których uczestniczą.
Badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci w edukacji polskiej

Kwestia rozwijania jakoĞci w dziedzinie edukacji znalazáa swoje miejsce juĪ
we wspólnym dokumencie Polski i Unii Europejskiej, przyjĊtym w styczniu 2001 r.,
Wspólna Ocena ZaáoĪeĔ Polskiej Polityki Zatrudnienia (Joint Assessment
of Employment Priorities in Poland – JAP). Choü dokument ten koncentrowaá siĊ
na podstawowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia, to problematyka edukacji i jej
jakoĞci znalazáa tam swoje miejsce, gáównie ze wzglĊdu na swój wspierający charakter.
17

OkoĔ W., Sáownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1992 r.
Patrz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
12 paĨdziernika 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyksztaácenia
ogólnego dorosáych (Dz. U. nr 103 poz.472, z póĨn. zm.).
19
Por. Statystyka instytucji szkolenia kursowego w GUS OĞwiata i wychowanie 19997/98 i 2000/2001.
18
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Kwestia jakoĞci edukacji jest takĪe podnoszona we wszystkich dokumentach Unii
Europejskiej dotyczących Strategii LizboĔskiej i jej realizacji. Na bazie tych
dokumentów uznajĊ, Īe do podstawowych priorytetów z zakresu jakoĞci edukacji naleĪą
przedsiĊwziĊcia nakierowane na podniesienie poziomu wyksztaácenia osób dorosáych,
oraz rozszerzenie zakresu ksztaácenia ustawicznego, z uwzglĊdnieniem standardów
egzaminacyjnych oraz struktur i kadr dla przeprowadzania zewnĊtrznych egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a takĪe akredytacji placówek prowadzących
ksztaácenie w formach pozaszkolnych.
Kwestia jakoĞci ksztaácenia, w szczególnoĞci ksztaácenia ustawicznego,
pojmowanego jako ksztaácenie, doksztaácanie i doskonalenie w formach szkolnych
i pozaszkolnych, umoĪliwiające rozwój osobowoĞci oraz zdobywanie wiedzy,
ksztaátowanie umiejĊtnoĞci i rozwój uzdolnieĔ, w szczególnoĞci z uwzglĊdnieniem
wymogów rynku pracy, zostaáa podniesiona takĪe w Strategii rozwoju ksztaácenia
ustawicznego do roku 2010, przyjĊtej przez RadĊ Ministrów w dniu 8 lipca 2003 r.20.
W Strategii przyjĊto, Īe celem strategicznym rozwoju procesu ksztaácenia ustawicznego
i uczenia siĊ w ciągu caáego Īycia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju
osobowoĞci, stymulowanie innowacyjnoĞci i kreatywnoĞci czáowieka, a jego realizacja
ma siĊ opieraü m.in. na podnoszeniu jakoĞci ksztaácenia ustawicznego poprzez:
x doskonalenie kompetencji21 kadry nauczającej, w tym tych, które pozwalają
realizowaü ideĊ uczenia siĊ przez caáe Īycie,
x systematyczne aktualizowanie treĞci ksztaácenia i dostosowywanie ich
do potrzeb spoáeczno-gospodarczych i oczekiwaĔ indywidualnych,
x upowszechnienie technologii informatycznych i kultury technologicznej,
nauczania jĊzyków obcych, ksztaátowanie podstawowych kompetencji, postaw
przedsiĊbiorczych i zasad funkcjonowania w spoáeczeĔstwie, takĪe wĞród osób
dorosáych,
x wprowadzanie
innowacyjnych
metod
nauczania
i uczenia
siĊ,
w tym wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne,
x upowszechnianie Ğrodków dydaktycznych podnoszących efektywnoĞü
ksztaácenia i stymulujących rozwój zainteresowaĔ sáuchaczy,
x rozwój systemów egzaminowania, potwierdzania i uznawania kwalifikacji
uzyskanych w formach szkolnych i pozaszkolnych, a takĪe w sposób nieformalny
z uwzglĊdnieniem samoksztaácenia i doĞwiadczenia nabytego w procesie pracy,
x ustanowienie standardów kwalifikacji zawodowych jako jednego z elementów
zapewnienia jakoĞci w ksztaáceniu ustawicznym,
x wprowadzenie standardów edukacyjnych (program, baza, kadra)
wynikających ze standardów kwalifikacji zawodowych,

20
www.menis.gov.pl z dnia 2003.09.15, nadal aktualna:
http://www1.men.gov.pl/ksztzaw/strategia/strat_ust.php z dnia 2008-10-23
21
PojĊcie „kompetencji” moĪe byü, w moim przekonaniu, rozumiane zasadniczo na dwa sposoby:
1) jako uprawnienie, peánomocnictwo do wykonywania okreĞlonej funkcji, i tak jest stosowane np.
w przypadku formuáowania uprawnieĔ kuratora oĞwiaty
2) jako zespóá postaw, uzdolnieĔ, wiedzy, umiejĊtnoĞci i doĞwiadczenia, i w tym znaczeniu bĊdzie uĪywane
wszĊdzie tam, gdzie bĊdzie mowa o realizacji usáugi edukacyjnej przez personel edukacyjny wobec jej
odbiorcy
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x stworzenie systemu akredytacji instytucji prowadzących ksztaácenie
ustawiczne w formach pozaszkolnych, przy zaáoĪeniu dobrowolnoĞci poddania siĊ
postĊpowaniu akredytacyjnemu,
x wzmocnienie skutecznoĞci nadzoru pedagogicznego nad placówkami
oĞwiatowymi prowadzącymi ksztaácenie ustawiczne,
x prowadzenie badaĔ naukowych sáuĪących poprawie jakoĞci ksztaácenia
ustawicznego.
JakoĞü w edukacji moĪe zostaü zapewniona poprzez przejrzystoĞü,
porównywalnoĞü i kompatybilnoĞü procedur nauczania, programów nauczania,
kwalifikacji osób nauczających oraz uznawalnoĞü kwalifikacji w kontekĞcie
ponadkrajowego obszaru wiedzy. Prowadzi to do wniosku, iĪ badanie, stwierdzanie
i dokumentowanie jakoĞci w dziedzinie edukacji powinno byü realizowane na czterech
obszarach dziaáalnoĞci edukacyjnej.
Po pierwsze, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno
obejmowaü podmioty oferujące i realizujące usáugi edukacyjne, gdzie przedmiotem
oceny powinny byü struktury, podziaá odpowiedzialnoĞci, procedury, procesy i zasoby
sáuĪące realizacji dziaáalnoĞci edukacyjnej (system jakoĞci).
Po drugie, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno obejmowaü
programy nauczania, gdzie przedmiotem oceny powinny byü cele, treĞci, metody
i narzĊdzia nauczania odnoszone do przyjĊtych w tym wzglĊdzie standardów.
Po trzecie, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno obejmowaü
personel edukacyjny (nauczający), gdzie przedmiotem oceny powinny byü kompetencje
edukacyjne osób trudniących siĊ nauczaniem i wychowywaniem innych.
Po czwarte, badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci powinno
obejmowaü usáugĊ, jako wytwór kreowany przez podmioty prowadzące dziaáalnoĞü
w dziedzinie edukacji i ich personel, gdzie przedmiotem oceny powinny byü
kompetencje uzyskane lub rozwiniĊte przez uczestników procesów edukacyjnych, jako
odbiorców usáug edukacyjnych. Tu takĪe cechy oferowanych usáug powinny byü
odnoszone do przyjĊtych standardów kompetencji zawodowych, w szczególnoĞci
w drodze sprawdzianów (egzaminów) realizowanych przez podmioty i w procedurach
niezaleĪnych od oferentów usáug edukacyjnych.
Badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci w dziedzinie edukacji,
realizowane na wszystkich czterech wskazanych obszarach, moĪe byü prowadzone
w dwóch aspektach. Pierwszy z tych aspektów wynika z norm prawnych okreĞlonych
w ustawodawstwie edukacyjnym, które formuáują standardy tworzenia usáugodawców,
standardy zarządzania takimi podmiotami i standardy realizacji przedmiotu ich
dziaáalnoĞci. PrzyjmujĊ, Īe w tym aspekcie przedmiotem badania, stwierdzania
i dokumentowania jest jakoĞü oparta na standardzie prawnym. JednakĪe dostrzegam
róĪnice wystĊpujące w pionie szkolnym i pozaszkolnym, i dalej - pewne odmiennoĞci
dotyczące podgrup wystĊpujących w obu tych pionach. W pionie szkolnym odmienne
zasady dotyczą funkcjonowania szkóá wyĪszych, w tym wyĪszych szkóá zawodowych
oraz pozostaáych szkóá, natomiast w pionie pozaszkolnym odmienne zasady dotyczą
tych podmiotów, które realizują usáugi edukacyjne po ich uprzednim zgáoszeniu
do ewidencji szkóá i placówek niepublicznych i w zakresie objĊtym zgáoszeniem
oraz tych podmiotów, które realizują usáugi edukacyjne bez takiego zgáoszenia,
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w oparciu o przepisy dotyczące dziaáalnoĞci gospodarczej. Standardy ustanawiane są
przez prawodawcĊ w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do ustaw, jednakĪe
podlegają uprzedniemu opiniowaniu z organami lub organizacjami spoáecznozawodowymi funkcjonującymi w dziedzinie edukacji. Organami takimi są rady
szkolnictwa wyĪszego i krajowa rada oĞwiatowa, a dla szkóá poddanych nadzorowi
kuratora oĞwiaty, takĪe rady oĞwiatowe dziaáające przy jednostkach samorządu
terytorialnego i rady dziaáające w poszczególnych szkoáach. Opiniodawczymi
organizacjami zawodowymi są organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu
ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw SpoáecznoGospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spoáecznego (Dz. U. nr 100,
poz. 1080, z póĨn. zm.), które mają prawo opiniowania zaáoĪeĔ i projektów aktów
prawnych w zakresie objĊtym zadaniami związków zawodowych. W praktyce akty
prawne funkcjonujące w dziedzinie edukacji są opiniowane przez związki zawodowe,
reprezentujące nauczycieli akademickich, zatrudnionych w szkoáach wyĪszych
dla aktów dotyczących szkolnictwa wyĪszego oraz przez związki zawodowe,
reprezentujące nauczycieli, zatrudnionych w szkoáach oĞwiatowych dla aktów
dotyczących tego szkolnictwa. Pracownicy zatrudnieni w organizacjach prowadzących
dziaáalnoĞü gospodarczą w dziedzinie edukacji nie mają swojej specyficznej
reprezentacji zawodowej, a ich interesy chronione są w zasadzie przez organizacje
związkowe, bĊdące czáonkami Komisji Trójstronnej. Opiniodawczymi organizacjami są
takĪe organizacje pracodawców, utworzone i dziaáające na podstawie ustawy
o organizacjach pracodawców. Dla szkolnictwa wyĪszego organem opiniodawczym
w zakresie projektów aktów normatywnych dotyczących uczelni jest PaĔstwowa
Komisja Akredytacyjna. Drugi z tych aspektów wynika z istnienia bądĨ nie istnienia
Polskiej Normy zawierającej kryteria badania, stwierdzania i dokumentowania jakoĞci
w dziedzinie edukacji. Tu róĪnice pomiĊdzy pionami w zasadzie nie wystĊpują.
Badanie, stwierdzanie i dokumentowanie jakoĞci w systemie edukacji moĪe,
choü, w moim przekonaniu, nie powinno, byü przeprowadzane rozáącznie
dla standardów prawnych i dla poszczególnych obszarów dziaáalnoĞci edukacyjnej
(system jakoĞci, programy nauczania, personel i wytwór). Kompleksowe podejĞcie do
jakoĞci w systemie edukacji pozwala na przyjĊcie, Īe standardy zarządzania
organizacjami edukacyjnymi i standardy kwalifikacji i odpowiadające im standardy
minimów programowych, okreĞlane tak w aktach normatywnych jak i w Polskich
Normach, powinny stanowiü podstawĊ dla jakoĞci oferowanej usáugi edukacyjnej,
osiąganej wskutek dziaáalnoĞci personelu edukacyjnego.
Standardy zarządzania, kwalifikacji i programu nauczania oznaczają,
Īe organizacja edukacyjna posiada dokumentacjĊ okreĞlającą strukturĊ organizacyjna
i przydziaá zadaĔ i odpowiedzialnoĞci poszczególnym jej elementów, Īe posiada
dokumentacjĊ okreĞlającą procedury postĊpowania w zakresie wytwarzania i realizacji
usáug edukacyjnych, Īe posiada dokumentacjĊ okreĞlającą, co najmniej, minimalne
zakresy oferowanej wiedzy i umiejĊtnoĞci w odniesieniu do wymogów
kwalifikacyjnych. JednakĪe nie uwaĪam, Īe speánianie tych standardów
jest wystarczające dla uznania, Īe speánione są takĪe standardy jakoĞci. W moim
przekonaniu, wysoka jakoĞü nauczania moĪe zostaü zapewniona przez komplementarne
stosowanie obu filarów oceny jakoĞci we wszystkich jednostkach systemu edukacji.
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Summary
International legal documents are appointing the right to education, as one of essential
legal rights of the man and the citizen. Using this law should be assured, free from the
discrimination and it should enable the effective participation in the free society for everyone.
Rights to education should be essential aspects of the realization: an availability, an identical level
and a quality are leveling teachings. The right to education should serve the full development of
the human personality, in the fullest scope for development of talents and intellectual and physical
abilities, in particular for preparing the individual and for her self-preparing to perform the
professional role, the job, the function. Such forming the educational system, as well as the system
of the labour market is necessary for achieving such a purpose so that achieve the ability to
perform the professional role (of the job, the function) could be realized in every lifespan of the
individual.
The development of the accessibility to the education and contributing to achieving the
education by the high-grade and educating professional as well as of the bloom of cultures of
member states became tasks of the European Union. The education, and its quality, was
recognized as the crucial issue for the harmonious social-economic development of societies and
states, for the assurance so that the economy of the European Union became most competitive and
dynamic with economy in the world - with the economy based on the knowledge, and the society
became the society of the knowledge. Achieving the high of educations was recognised as
fundamental purposes of the development of the educational systems of member states this way, so
that it can constitute the model for entire world in terms of qualities and the social usefulness,
assuring of compatibility of the educational systems, enabling free choice of educating places for
citizens, and then of work. They are supposed to offer purposes it: the standardization of teaching
professional, the comparability competence for the high-grade, the possibility of developing
professional competence by the entire life. These purposes can be realized thanks to union
strategies, programs and means, in particular thanks to funds of the European Social Fund.
Polish educational system is guaranteeing realizing the right to education according to
principles determined on the basis of regulations of the law, what is supposed to provide with the
identical availability, the identical level and the identical quality. Educating can be realized in the
developed school system, agreed with the standards system of European Union and in
organizational units, offering training forms of long life learning. The quality in the Polish
education should be assured through the transparency, the comparability and the compatibility of
teaching procedures, school curricula, classifications teaching persons and recognizing of
competence in the context of the more than domestic area of knowledge. The conclusion is, that
research, claiming and documenting qualities in the field of the education should be realized in
four areas of the educational activity: the system of managing the educational unit, school
curricula, the educational staff (teaching), quality of personal and professional competence get in
the system. The system of the assessment was based by the quality of teaching in Poland on two
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pillars. From them a standard of teaching the quality is first, definite with regulations of the law
which is applicable above all in the school system. Of them a standard of teaching the quality is
second, determined with Polish Norm System or environmental models, and which is applicable
above all in the training system. In my belief, the best quality of the teaching can be guaranteed by
complementary applying both pillars of the assessment of the quality in all unit of an educational
system.
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Iwona Kowalska

The dilemmas of education policy public funding system in
the context of the I and the II EU programming period
Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej paĔstwa
w kontekĞcie I i II okresu programowania UE
Poland's membership in the European Union determines the frames of our country's
education policy. On one hand, it should be conducive to the implementation of knowledge-based
economy (investment in the future of next generations/support for innovations), on the other hand
it should support policies aiming ay diminishing the scale of unemployment being closely related
to the citizens' spheres of poverty (investment to meet current needs/equalizing incomes). This
article is focused on the realization of the process of lifelong learning using the EU funds as a
component of state education policy. The aim of the paper is to present three main dilemmas of the
system of education policy funding from the EU funds. These are:
x varying concepts of the European funds management: focusing on the result versus
administrative procedures;
x discrepancies in the assessment of the validity of projects qualified for funding between
the evaluators (assessors and experts of the Ministry of Regional Development) and the assessed
(project applicants);
x imbalance of supply and demand - the final beneficiaries' interest and the proposed EU
support forms.

Introduction
Poland's membership in the European Union determines the frames of our
country's education policy. On one hand, it should be conducive to the implementation of
knowledge-based economy (investment in the future of next generations/support for
innovations), on the other hand it should support policies aiming at diminishing the scale
of unemployment being closely related to the citizens' spheres of poverty (investment to
meet current needs/equalizing incomes). So far the state education policy was mainly
focused on the education of kids and youth. Thanks to the structural funds directed to
Poland, a chance appeared to draw the decision makers' attention to the issue of lifelong
learning , and especially the education of adults– which has been for years neglected.
This chance cannot be lost especially that the importance of this issue is underlined by
numerous EU official documents.
Aims and tasks of the European Communities in the field of adult education are
implied both by the Treaty Establishing the European Community and the Lisbon
Strategy. Article 3 of the Treaty states that the aims of the Community should be
reached, among other things, through high quality education and vocational training.
Provisions of article 3 are further developed in articles 149 and 150 of the Treaty.
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According to these provisions, a Community's task is increasing the quality of education
and enhancing the cooperation of the Member States in this realm. A Community's task
is also pursuing a policy in the field of vocational training, while supporting and
complementing the Member States' actions, and fully respecting their responsibility for
the substance and organization of this training. The analysis of the Lisbon Strategy
provisions in turn implies that the modernization of education systems is going to be
necessary in order to reach the aim of making European economy the most competitive
and dynamic economy in the world - a knowledge based economy, capable of sustaining
growth with more and better jobs and greater social cohesion by the year 2010. While
realizing the provisions written in the above-mentioned documents it was established
that the fundamental aims of lifelong learning (including adult education) include,
among others:
1. Securing universal access to education – universal access is an overriding
principle of lifelong learning, being a consequence of knowledge society building,
aiming at increasing the chances of getting and remaining employed as well as
vocational self-development and civic activity and social cohesion.
2. Development of professional adaptation – the phenomenon of unemployment,
beside economic factor, is caused by the discrepancies between qualifications acquired
within the education systems and the employers' expectations. This is so mainly for two
reasons: the functioning of too rigid or ill-adapted learning programs or preserving by
the system of the attitudes of risk avoidance and attenuating entrepreneurship1.
3. Improving the level of personal achievements – improvement of personal
achievements should be supported by key competencies2 that enable 'every citizen' to
acquire competencies that are needed to live and work in the new knowledge society.
Polish law and other documents strategic for the country's economic development
also put stress on the importance of lifelong learning. Worth mentioning is the
Educational System Act3, the act on the promotion of employment and institutions of
labor market4, the regulation of the Ministry of National Education and the Minister of
Labor and Social Policy of October 12th, 1993 on the principles and conditions of
improving qualifications and general education of adults5, the strategy of lifelong
learning development until 20106, the strategy of education development in years 20072013, the national development plan 2004-2006, the national development plan 20071

See: Green Book of the European Commission on Entrepreneurship in Europe – 2002.
As key competencies were named:
1) communication in the mother tongue and in foreign languages;
2) mathematical competence and basic competences in science and technology, digital competence,
interpersonal, intercultural and social competences and civic competence;
3) learning to learn;
4) entrepreneurship;
5) cultural expression.
See: 'Key Competencies for Lifelong Learning – European frames of reference', annex to the Proposal of the
EC Commission concerning the Recommendation of the European Parliament and the Council (2005) 548
final..
3
Dz.U. 2004, No. 256, item 2572 with amendments.
4
Dz.U. 2004, No. 99, item 1001 with amendments.
5
Dz.U. No 103, item 472 and Dz.U. 1996, No 24, item 110.
6
A document accepted by the government on July 8th, 2003.
2
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2013, the national reform plan for years 2005-20087. A review of the above-mentioned
legal acts bears a worrying conclusion concerning the too little attention paid to the
analysis of financial mechanisms that serve the implementation of the European
Communities' objectives. This paper focuses on one of the most important mechanisms
of the state education policy financing which are the EU structural funds. The
management of these funds is however very problematic. The aim of the paper is to
present three main dilemmas of the state education financing from the EU funds, which
are:
x varying concepts of the European funds management: focusing on the result
versus administrative procedures;
x discrepancies in the assessment of the validity of projects qualified for
funding between the evaluators (assessors and experts of the Ministry of Regional
Development) and the assessed (project applicants);
x imbalance of supply and demand - the final beneficiaries' interest and the
proposed EU support forms.
The dilemma of varying concepts of the European funds management: focusing on
the result versus administrative procedures
The specific 'philosophy' of functioning of the administration dealing with the EU
funds focuses not so much on reaching the objective as on the very process of
administrating (creating and obeying the rules, flow of documents, insurance against any
irregularities and so on). In the II EU programming period, as it took place during the I
programming period, means will be allocated to projects qualified in the competitive and
in non-competitive mode. This implies that the procedure of refunding the expenditures
by the means of the European Social Funds (ESF) is sustained. The ultimate beneficiary
applies to the final beneficiary (the Implementing Institution – II) for payment. This
application serves to account for the already received payments and to ask for the next
tranche of the subsidy according to the payment schedule. The Final beneficiary prepares
an application for payment for the whole measure and will hand it in to the Intermediate
Body (IB). The Intermediate Body in turn will prepare a collective application and will
hand it in to the Managing Institution (MI) that in turn will prepare a collective
application for payment for the whole country within the frames of a given program.
Then the Managing Institution sends the collective application to the Payment Authority
that will apply for the refund to the European Commission. For every level of the EU
funds management special textbooks and procedures have been prepared8. An example
illustrating the necessity to create a specific procedure for the EU funds management is
spending the savings left after the public tender as a result of the realization of contracts
within the frames of the Integrated Regional Development Operational Program
(IRDOP). Point 17 of the project co-funding contract granted the possibility to change
expenditures categories, and the changes concerning the categories of expenditures
below 5% of all the project value could be introduced without the consent of the
7
Program based on the Integrated Guidelines for Growth and Jobs 2005-2008 – prepared by the European
Commission, COM (2005) 141, Brussels, 12.04.2005.
8
Provisions included in the procedures text books reflect the substance of the European Parliament and
Council Regulation, as well as national guidelines of the Minister of Regional Development.
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Intermediate Body. The next and any further change concerning the category of
expenditures in case when all the changes made within the frames of the project together
exceeded 5% of the whole value of the project, required amending the project in the
form of attaching an annex or a new assessment by the regional steering committee – in
case when all the changes made within the project together exceeded 15% of the whole
project value. This was especially important in case when the beneficiary pursued the
project within the frames of more than one procedure of application for a public tender.
He could in this case use the means saved within one tender in order to finance surpluses
emerged during other procedures9. Spending the EU funds cannot be an aim in itself.
The aim of the EU financial support should be reaching the planned values of the
indicators:
1. The product – referred to the activity and counted in material or monetary
values.
2. The result – reflecting the direct and immediate effects of the operational
program; they could take the form of material indicators (for instance: the number of
trained people) or financial indicators (for instance the decrease in cost of transport).
3. Impact – referring to the consequences of a given program that go beyond the
immediate effect on direct beneficiaries.
The last type of indicators should be especially carefully analyzed during the
evaluation of the completion of the objectives. Unfortunately, most of the reports present
mainly the data on the amount of financial means granted from the structural funds. For
example, within the frames of the Operational Program Human Capital (OPHC), as of
the end of September 2008, the value of payment to the beneficiaries, implied by sent
applications for payment amounted to – for the whole Program – around PLN 248, 3
million in the part financed from the ESF (1749 applications). Out of this amount, the
payments within the frames of the central component amount to around PLN 1.7 million
(7 applications), whereas within the frames of the regional component – around PLN
245.2 million10. The information about the results is solely included in evaluation reports
that are published much less often. From the beneficiary's point of view however
(especially a Polish tax payer), it is the description of the results, and not the amount of
the funds granted that is most convincing.
The dilemma of the discrepancies in the assessment of the validity of projects
qualified for funding between the evaluators (assessors and experts of the Ministry
of Regional Development) and the assessed (project applicants)
The EU funds absorption is a result of contracts signed basing on the positive
assessment of the applications sent by the applicants as a response to an open
competition (beside the competitive mode there is also the procedure of selection of
systemic and individual projects). The results of the applications assessment play an
important role in the absorption procedure. For they decide about the degree of
engagement of various units taking part in the implementation of the structural funds
9

See: R. Jawor: OszczĊdnoĞci poprzetargowe w projektach ZPORR – procedury, problemy, rozwiązania. In:
Europejski Doradca samorządowy 2007 no. 1, pp. 76 – 77.
10
Data of the Ministry of Regional Development as of the end of September, 2008.
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within the frames of a given operational program. In case when it is judged that the
contract on project funding should be signed, the mechanism of granting the subsidy is
triggered with the participation of the implementing institution (II), the intermediate
body (IB), and the managing institution (MI). In cases when the application is judged to
be rejected, another mechanism has to be triggered – that which engages the abovementioned institutions in the procedure of appeal (many applicants use the right to
appeal against the assessment of the application). In both cases then the financial costs of
institutional management of the projects are created. Project assessment is the stage of
the procedure that decides about:
1. The number of signed contracts, that translates into the degree of absorption
of available, within a given program, financial allocation.
2. The quality degree of the projects qualified to funding – which constitutes a
specific guarantee to the society that the assumed results – hard and soft – of the
projects, will fully be achieved.
Therefore it is very important for the substantial value of the projects not to be a
source of significant discrepancies between the assessing and the assessed. At this stage
of the absorption procedure it is the assessing parts that have decision-making advantage
over the applicants. This prerogative is however connected to a great socio-economic
responsibility on the side of the individuals who assess the applications. The legislator
secured that the persons called to participate in the Project Assessment Committee (PAC)
be capable of pursuing an impartial and reliable project assessment. The assessment is
done by assessors and experts.
To become an assessor a person has to meet the following conditions:
x have a university degree (MA or equal);
x have at least two years professional experience in the field embraced by the
operational programs co-financed within the OPHC from the ESF;
x enjoy civic and political rights;
x never have been convicted of criminal offence.
Assessor is selected through a public competition. The candidates send a set of
documents confirming the satisfaction of the above-mentioned conditions. The
documentation is subject to assessment by the manager of the Institution Organizing the
Competition (IOC). The manager can also decide to hold interviews with the candidates
who to greatest extent meet the requirements defined in the job opening ad. Candidates
who successfully passed the procedure of qualification are then put on the list of
assessors accredited by a given institution.
Experts in turn are nominated by the Minister of Regional Development basing
on article 31 of the Act of December 6th, 2006 on the principles of pursuing the
development policy11. Candidates for experts have to satisfy the following conditions:
x have a university degree – and MA or MEng in the fields embraced by the
operational programs,

11

Dz. U. No. 227, item 1658 with amendments.
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x have at least three years of professional experience in the fields embraced by
the operational programs,
x have professional experience in the field of financial and economic analysis as
well as the rules of EU funding,
x enjoy civic and political rights, never have been convicted of criminal offence,
and declare readiness to assess projects in an impartial and reliable way.
An expert, beside assessing applications for funding over PLN 5 million can take
part in the evaluation of innovative and supranational projects and, upon the motion of
the head of the IOC, in other justified cases.
Comparing the range of duties of assessors and experts – it is the assessors who
bear the greatest responsibility for the assessment of the applications. When we think
then of factors that influence the existence of discrepancies in evaluation between the
assessing and the assessed, we point to the role of assessors most of all. The factors that
influence their decisions include:
x substantial knowledge,
x ability to fill in the application assessment form,
x personal characteristics,
The assessor's knowledge should correspond to the specifics and the thematic
range of the applications. For instance, to assess the applications in the frames of priority
IX of OPHC those candidates were invited, who not only had a certified at least two
years' experience in the field embraced by the operational programs co-funded from the
ESF, but who also know work in educational units and organizations, and have
knowledge in the field of education management. It was especially well received if the
documents certifying meeting the formal conditions included diplomas of a university
degree in more than one academic discipline. The need of having interdisciplinary
knowledge can be read from the analysis of the substance range of competitions within
the frames of OPHC. This analysis implies that the knowledge in the field of education is
definitely not enough to pursue a reliable assessment of the applications. For example,
the need to analyze the project's budget in part B of the project assessment form requires
the necessity to have also knowledge in the field of economics. For the range of the
budget assessment embraces the following aspects:
x indispensability of an expenditure for the realization of the project and
completion of its objectives;
x effectiveness of the project's expenditures (relation financial input/results);
x qualifying expenditures;
x justification of the amount of indirect expenditures planned.
Even in cases of budgets amounting to less than PLN 50 thousand, the assessor
has to know the provisions of the European Parliament and the Council Regulation (EC)
no. 1081/2006 (art. 11, par. 2) on the categories of expenditure that are not eligible for
ESF. This knowledge is crucial during the assessment. It is becoming very important for
example in case of the assessment, in the light of the act of March 11th, 2004 on the tax
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on goods and services12, of the applicant's declaration concerning the eligibility of the
VAT within the frames of the project being assessed. Also other cases of illegibility of
expenditures require assessor's attention. These are expenditures connected to, for
example:
x purchase of equipment, furniture and cars, excluding expenditures in the
frames of cross-financing;
x leasing contract, and especially the tax, the commission of the financing part,
interest on cost re-funding, general costs, insurance cost;
x filling in the application form for project funding;
x contributions to the National Disabled Persons Rehabilitation Fund connected
to the salaries of the persons employed in the project.
Indirect costs analysis is the second important aspect of the project budget
analysis. Due to the fact that these are costs that cannot be directly linked to a concrete
task realized in the frames of the project, many applicants forget that the catalogue of
indirect expenditures is closed. The assessor has to react in cases when the methodology
of calculating indirect expenditures, the applicant includes administrative costs other
than, for example, the cost of:
x management, administrative staff, accounting;
x office equipment not directly connected to the realization of tasks written in
the project;
x postal services, phone calls, fax and internet services;
x cost of renting office spaces or fixed cost of the office space use;
x electricity bills, heating, gas, water, wastes deposal, transfer cost et cetera.
The assessment of the other elements of the project (i.e. the aim of the project,
target groups, actions, results, the applicant's potential and project management) can also
be a source of discrepancies. The assessment of the quality of the project:
x the justification of the need to pursue the project in the context of detailed
objectives set for a given priority of the OPHC,
x the mode of selection and securing the participation in the project of the
determined target groups,
x the added value of the project,
x the adequacy of instruments chosen for the realization of the project to the
situation and needs of the target group,
x the results of the project,
x the rationality of the project schedule
x and the beneficiary:
x reliability – experience in project management, institutional potential
(including human and financial resources),
x the mode of project management (transparency of the rules of project
realization),
x requires from the assessor to be familiar with:
12

Dz.U. No. 54, item 535 with amendments.
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1. current state of educational research with the: local, national and international
focus (e.g. while assessing the justification of the problems that the applicant would like
to solve through the realization of the project);
2. the nature of demand for educational services depending on: the recipient's
age, wealth, place where he lives, etc. (e.g. while assessing a cycle of training for the
recipients scheduled in the project – the details about their working hours);
3. the state of legal provisions of various law branches concerning the lifelong
learning system;
4. the clue of the added value of the project;
5. evaluation methods (e.g. while assessing the adequacy of applying
psychometric tests to diagnose the initial degree, as well as to evaluate the beneficiary's
progress in increasing employability).
The assessor's knowledge, even though it is crucial in the process of project
assessment, should additionally be supported by a set of competencies that allow to
make this evaluation. The assessor, being aware that the applicant knows the template of
the project assessment form, should make any effort in order for the mode of the form
compilation not to rise any doubts. It is mainly about an accurate, descriptive
justification of the points awarded in all categories in the project. This would prove the
assessor's precise reference to the criteria of project selection. The whole mastery of the
assessor's work is reflected especially in those cases, when the assessor is convinced that
the assessed project is a valuable educational undertaking, and therefore it is worth being
recommended for funding, but within a completely different competition subject.
The assessor's personal characteristics are not without impact on the result of
project assessment. A self-centered assessor will be more prone to award the minimum
number of points -60 – (even in cases of relatively bad projects) in order to avoid the
situation when the project is rejected and is subject to the procedure of appeal. Starting
this procedure could mean that the assessor would be asked for additional explanations
connected to the negative assessment of the project, as well he would be asked to show
up at the MI. This would bear time and financial costs for the assessor. In case when the
assessor has a more pragmatic approach to life, he would review with scrutiny the nature
of the project with the view on whether its detailed elements are included in the adequate
part of the project – for example, the description of the added value is written in point
3.3. of the activity, and in no other place. Assessors are also more or less conducive to
changing their judgments under the influence of the information about the assessment by
the other assessor. This especially refers to the cases of discrepancy of at least 30 points
between the two assessments. Other assessors still, who represent a lifestyle focused on
saving financial means, less often propose to increase the value of the project by 5%
maximum in situations when the inclusion of additional tasks, not foreseen by the
applicant, is necessary (even in cases when changes in budget would allow for a fuller
completion of the objectives set for the project).
The dilemma of imbalance of supply and demand - the final beneficiaries' interest
and the proposed EU support forms
Current form of allocation method of the EU funds for educational projects
(training) exposes the disadvantages during its implementation. The most important such
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disadvantages include:
1. Lack of interest on the side of potential beneficiaries in the offer proposed by
some applicants (effect: smaller than planned number of participants, which in the worst
case scenario can lead to withdrawal of the funds to the EU).
2. Imbalanced distribution of the EU funds 'consumption' among the
beneficiaries of the support (financial means used by the same circle of beneficiaries
participating in various activities of operational programs or in subsequent editions of
the same activity).
3. Lack of financial participation of beneficiary in the cost of the training project
realization (effect: undervaluation of the training offer and lack of interest in
participation in lifelong learning with the beneficiary's financial participation).
4. Perturbed balance between supply and demand on the labor market (training
participants have often problems finding jobs according to the profile of the completed
training).
The fact that the training projects are defined in the Supplements to the programs
too broadly implies that the financed trainings are mostly of a general nature. What is
missing is their adaptation to the nature of different branches of the economy and a
direct reference to the practice of functioning of given entreprises (for instance, in the
Lublin Region the trainings offered within the frames of activity 2.3. of IRDOP
included: barman with the knowledge of English that did not meet with interest unlike
the offer of training including the driving license C+E, where waiting lists were created.
Specialist trainings in turn, offered within the frames of open projects, focus on teaching
very narrowly defined abilities (e.g. welder) and thus they do not significantly contribute
to building of the information society. The economy's human resources development
goes on in an uncoordinated, territorially imbalanced way and is unevenly distributed
among the sectors. The greatest obstacle created by the current form of support is the
difficulty to determine the degree of the needs' satisfaction in given sectors and to
identify fields, where needs are still urgent but the support is missing. Aid is addressed in
a fragmentary and dispersed way, and not in a rational way, in accordance with the
accepted strategy of development.
An instrument that would contribute to reaching a better equilibrium between the
supply and demand for the EU trainings, could be the individual learning account (ILA).
This is a preferential savings account (supported by the state budget) devoted to finance
spending on educational aims. The British model of ILA bases on the idea of three
sources of investment in education, i.e. the investment of the learning person (adult), the
employer and the state13.
Introducing ILA would also create a chance to produce an added value on the EU
programming for the years 2007-2013 in Poland. This is about awakening a true interest
of the inhabitants (especially in rural areas) in bearing personal costs of lifelong learning.
The process of Polish agriculture modernization is a great opportunity to shape an

13
I. Kowalska: Edukacyjne konta osobiste instrumentem rozwoju pozarolniczych funkcji wsi. In: Turystyka
w rozwoju obszarów wiejskich. I. Sikorska– Wolak (ed.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007, pp. 105 –
118.
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attitude among the citizens that would be focused on the value of lifelong learning14.
This will be implied by a very favorable combination of legal circumstances. Firstly,
farmers are already conversant with the basic rules of individual banking – this
knowledge comes from, at least – the necessity to open an account in order to receive the
EU direct payments. Secondly, farmers can feel more motivated towards education,
when they are aware of the possibility of losing the direct payments or their decrease as a
result of not obeying the EU rules (cross-compliance principle15).
The state education policy in the 21st century should base on new instruments of
adult education system financing. ILA could be an attempt to introduce good practices in
this field in Poland. Translating the British ILA model to the conditions of Polish village
development, the first recipients of this offer should be those who dispose of farms
smaller than five hectares, that is to say those, who are at the highest risk of losing
profits as a result of the agricultural sector modernization. ILA for farmers would be
financed by the state budget (with the support of the EU structural funds), and the
account holder’s own financial input. The usage of the farmer’s own resources would be
a condition for receiving the state budget money. The function of the account’s operator
would be assigned to a bank, for example, a cooperative bank16. Whereas the ILA
administrator (the client desk) would be for example, Lifelong Learning Centers (LLC)
or Centers of Vocational Training (CVT).
Conclusions
The above-mentioned dilemmas in the field of EU funds management can
determine the actual range and the quality level of educational services offered to the
adult Poles. Therefore, in order to improve the system of state education policy financing
from the EU funds, the following steps should be taken:
1. make the evaluation of the EU funds management a function of public
management (promoting, in a transparent and easy to understand by the recipients way,
civic attitudes focused on a conscious engagement in the process of EU funds absorption
in a relation: individual input – a concrete individual gain);
2. improve the system of subsidy granting to the applicants (intensification of
trainings for those who assess and those assessed – mainly in budget drafting and in the
analysis of financial reports attached to the project);
3. create, for the needs of implementation of new instruments of lifelong learning
financing (e.g. ILA), a consistent institutional system embracing three spheres of actions:
research projecting (academic centers), legal norms (parliament), and implementation
14
I. Kowalska: Financing of distance learning in rural areas by the European Social Fund. In: Problems of
world agriculture. Polish Agriculture and Food Economy within the EU Framework. Warsaw University of
Life Sciences Press, Warsaw 2007, pp. 46 – 52.
15 Such are the consequences provisioned by the Common Agricultural Policy. The legal basis for this kind of
actions is article 51 of the Council Regulation No. 1698/2005, of Sept. 20th, 2005 concerning the support of
rural areas development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (OJ L 277/1 of
21.10.2005), as well as the provisions of the Comission (EC) regulation no 1974/2006 of December 5th, 2006,
determining the detailed rules for implementation of the Council (EC) regulation no 1698/2005 concerning the
support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (OJ L
368/15 of 23.12.2006).
16 I. Kowalska: Bank Services for Structural Funds on the Example of Individual Learning Accounts.
Ekonomika i organizacja gospodarki ĪywnoĞciowej 65/2008 , p. 31 – 42.
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(government administration and local administration, subjects of the market of
educational services, bank sector).

1.
2.

3.

4.
5.
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Streszczenie
Czáonkostwo Polski w UE oznacza, Īe system edukacyjny naszego paĔstwa powinien
z jednej strony sprzyjaü implementacji gospodarki opartej na wiedzy (inwestycje w przyszáoĞü
pokoleĔ/wspieranie innowacji), a z drugiej wspieraü dziaáania mające na celu ograniczanie skali
bezrobocia, które pozostaje w Ğcisáym związku ze sferą ubóstwa obywateli (inwestycje
w teraĨniejszoĞü/wyrównywanie dochodów). Przyznane Polsce Ğrodki z funduszy strukturalnych
w II okresie programowania UE mają wspomóc realizacjĊ powyĪszych oczekiwaĔ
cywilizacyjnych. Obsáuga tych Ğrodków napotyka jednak na wiele problemów. Artykuá
poĞwiĊcony jest analizie dylematów systemu finansowania polityki edukacyjnej paĔstwa ze
Ğrodków UE, tj.:
1.dylematu odmiennej koncepcji obsáugi Ğrodków unijnych przez páatnika (Ministerstwo
Finansów) i Instytucji Zarządzających (np. w PO KL);
2.dylematu rozbieĪnoĞci w ocenie zasadnoĞci skierowanych do dofinansowania projektów
pomiĊdzy oceniającymi (asesorzy i eksperci Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
a ocenianymi (projektodawcy);
3.dylematu nierównowagi popytu i podaĪy w zakresie zainteresowania beneficjentów
ostatecznych proponowanymi im formami wsparcia unijnego.
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Marek NiewĊgáowski

Unijna polityka zatrudnienia a zmiany
na polskim rynku pracy
The Union employment policy versus changes on Polish labor market
Artykuá porusza kwestiĊ zachodzących zmian na polskim rynku pracy. Wskazuje na
niekorzystne zmiany w strukturze bezrobotnych wĞród osób z wyĪszym wyksztaáceniem. Sytuacja
tej grupy bezrobotnych zostaáa przedstawiona na przykáadzie rejonu siedleckiego, obejmującego
obszar powiatu siedleckiego i miasta Siedlce.
W artykule poruszone są kwestie dziaáaĔ, które naleĪy podjąü, aby przeciwdziaáaü
zwiĊkszaniu liczby bezrobotnych z wyĪszym wyksztaáceniem w Polsce. Zmiany te w pozytywny
sposób powinny wpáynąü na dopasowania strukturalne na rynku pracy oraz proces adaptacji
poziomu i jakoĞci ksztaácenia do potrzeb rynku.
W kreowaniu dziaáaĔ przeciwdziaáających bezrobociu wĞród osób z wyĪszym
wyksztaáceniem oraz wpáywu systemu ksztaácenia na ten stan waĪne zadanie moĪna przypisaü
unijnej polityce zatrudnienia. Wspólnota Europejska poprzez Ğrodki pochodzące z róĪnych
funduszy realizuje tĊ politykĊ. Są to pieniądze pochodzące m.in. z Europejskiego Funduszu
Spoáecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich czy Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL. WaĪne jest, zatem poznanie moĪliwoĞci wykorzystania Ğrodków
pochodzących z funduszy unijnych, które moĪna wykorzystaü w celu przeciwdziaáania bezrobociu
w Polsce.

WstĊp
Jedną z najnowszych form wspólnej polityki Unii Europejskiej jest polityka
zatrudnienia. Wyrosáa ona na gruncie polityki spoáecznej i do niedawna byáa traktowana
jako jej czĊĞü skáadowa. Podniesienie polityki zatrudnienia do wyĪszej rangi i nadanie
jej charakteru priorytetowego nastąpiáo dopiero w wyniku Traktatu Amsterdamskiego,
podpisanego 2 paĨdziernika 1997 r., który wszedá w Īycie 1 maja 1999 r. W Traktacie
tym wprowadzono specjalny rozdziaá (tytuá VIII - art. 125-130) poĞwiĊcony
zatrudnieniu, które zostaáo zaliczone do celów wspólnotowych, bĊdących „przedmiotem
wspólnej troski” (art. 2 Traktatu o WE). Od tego czasu problematyka zatrudnienia jest
brana pod uwagĊ przy ksztaátowaniu wszelkiego rodzaju wspólnej polityki unijnej.
Traktat amsterdamski stworzyá podstawĊ do formuáowania Europejskiej Strategii
Zatrudnienia (ESZ). Celem Europejskiej Strategii Zatrudnienia jest powiązanie wzrostu
gospodarczego Unii z powstaniem nowych miejsc pracy, a takĪe okreĞlenie zadaĔ dla
ponadnarodowej wspóápracy paĔstw UE w celu ograniczenia bezrobocia, redukcji
ubóstwa i marginalizacji spoáecznej.
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ESZ opiera siĊ na czterech filarach. Pierwszy to zdolnoĞü do uzyskania
zatrudnienia. W ramach tego filaru paĔstwa czáonkowskie UE zwalczają bezrobocie
wĞród máodzieĪy oraz bezrobocie dáugookresowe. UwzglĊdniane są tu starania
o moĪliwoĞci powrotu bezrobotnych do pracy, a takĪe promocjĊ rynku pracy otwartego
dla wszystkich. Zadaniem tego filaru jest przeciwdziaáanie dáugoterminowemu
bezrobociu poprzez wzmacnianie ksztaácenia ustawicznego, wspieranie programów
szkoleniowych i przekwalifikowaĔ, opracowanie programów doradczych, pomoc
w dostosowywaniu programów edukacyjnych do zmieniających siĊ potrzeb rynku pracy.
PrzedsiĊbiorczoĞü jest drugim filarem ESZ. Oznacza on dąĪenie do uáatwiania
obywatelom UE zakáadania i prowadzenia firm oraz zatrudniania innych osób. Mocno
akcentowana jest tu kwestia tworzenia nowych miejsc pracy, w tym takĪe motywacja
do samozatrudnienia.
Kolejnym filarem jest zdolnoĞü adaptacyjna pracowników i pracodawców. Filar
ten ma na celu promowanie modernizacji organizacji pracy, uelastycznienia czasu pracy,
przyjmowania róĪnorodnych form zatrudnienia, unowoczeĞniania kontraktów o pracĊ,
utrzymywania zdolnoĞci dostosowawczych przedsiĊbiorstw poprzez przeprowadzane
w firmach szkolenia pracowników.
Ostatnim czwartym filarem jest równoĞü szans. Filar ten skupia siĊ
na poszukiwaniu dróg pogodzenia Īycia zawodowego z Īyciem rodzinnym, próbując
rozwiązaü problem nierównoĞci w zatrudnianiu kobiet i mĊĪczyzn. Chodzi
tu o uáatwianie powrotu na rynek pracy po dáuĪszej przerwie, a takĪe tworzenie
warunków pracy dla osób niepeánosprawnych.1
Polityka zatrudnienia jest, wiĊc bardzo waĪną czĊĞcią wspólnej polityki Unii
Europejskiej. Wywiera równieĪ na nią znaczący wpáyw. Powiązanie tej polityki
z innymi aspektami polityki wspólnotowej ma prowadziü do wzrostu zatrudnienia i jak
najlepszego zwalczania bezrobocia. Wáączenie polityki zatrudnienia w caáą koncepcjĊ
polityki unijnej stwarza moĪliwoĞci bardziej efektywnego wykorzystania zasobów siáy
roboczej np. przez powiązanie jej z systemem szkolnictwa, czyli polityką edukacyjną.
Absolwenci, którzy mają odpowiednie kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy nie
zasilają szeregów bezrobotnych, a podejmują pracĊ zgodną z profilem koĔczonej szkoáy
lub uczelni. Powoduje to efektywniejsze wykorzystanie Ğrodków przeznaczanych na
szkolnictwo. Analizy wskazują jednoznacznie, Īe w strukturze bezrobotnych dominują
absolwenci i osoby bez doĞwiadczenia zawodowego. W ostatnich latach, w strukturze
zwiĊkszyá siĊ udziaá osób z wyĪszym wyksztaáceniem, co jest sytuacją niepokojącą
i bardzo niekorzystną, biorąc pod uwagĊ np. wzglĊdy ekonomiczne.
Warunki spoáeczno-gospodarcze i poziom zatrudnienia w Polsce
Polska przechodzi obecnie fazĊ wzrostu gospodarczego i zwiĊkszającej siĊ
wydajnoĞci pracy. RównoczeĞnie boryka siĊ jednak ze záoĪonymi problemami
strukturalnymi. Pomimo znacznego spadku bezrobocia z 17,7% w 2005 roku do 9,4%
w lipcu 2008 roku, PolskĊ nadal cechuje najwiĊksza w UE liczba osób pozostających
bez pracy. Poziom zatrudnienia jest takĪe najniĪszy i wynosi zaledwie 54,5%, znacznie
poniĪej zaáoĪonego przez UE celu 70%.

1

Europejska Polityka Zatrudnienia, http://www.mps.gov.pl/indextxt.php?gid=444
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SytuacjĊ na rynku pracy komplikują znaczne róĪnice pomiĊdzy regionami pod
wzglĊdem stopy bezrobocia siĊgające (w lipcu 2008r.) od 6,2% do 15,7%, bardzo niski
poziom zatrudnienia osób starszych (28%) oraz wysokie wskaĨniki bezrobocia wĞród
máodzieĪy oraz osób dáugotrwale bezrobotnych. Dodatkowym zagroĪeniem dla
równowagi finansów publicznych w przyszáoĞci, podobnie zresztą jak i w wielu innych
paĔstwach UE, jest starzejące siĊ spoáeczeĔstwo.
Rozwiązanie tych problemów stanowi záoĪone wyzwanie. Powoli wdraĪane są
inicjatywy sáuĪące zatrzymaniu ludzi na rynku pracy, dziĊki czemu poziom zatrudnienia
wzrasta. Jednak tylko kilka procent bezrobotnych korzysta ze szkoleĔ, a dalsza
modernizacja sáuĪb zatrudnienia staje siĊ coraz bardziej potrzebna. Wykluczenie
spoáeczne poáączone z bezrobociem stanowi powaĪny problem. WskaĨnik zagroĪenia
ubóstwem wynoszący w naszym kraju okoáo 20% znacznie przekracza Ğrednią UE i jest
szczególnie wysoki w przypadku dzieci, máodzieĪy, osób dáugotrwale bezrobotnych oraz
osób Īyjących na obszarach wiejskich, gdzie organizacje pomocy spoáecznej dziaáają
mniej skutecznie.
W miarĊ jak polska gospodarka przechodzi dalszą restrukturyzacjĊ, konieczne
staje siĊ rozwijanie umiejĊtnoĞci pracowników, celem unikniĊcia dalszego pogáĊbiania
siĊ bezrobocia strukturalnego. W związku z tym systemy edukacyjne i szkoleniowe
powinny zostaü zreformowane, tak, by sprostaáy wymaganiom rynku pracy. NaleĪy
takĪe zachĊcaü máodzieĪ do ukoĔczenia nauki, jak równieĪ wspieraü dalsza edukacjĊ
i ksztaácenie ustawiczne dorosáych. Zmiany te powinny niwelowaü regionalne róĪnice
w dostĊpie do edukacji.
W obliczu procesów restrukturyzacyjnych pracownicy i przedsiĊbiorstwa
powinni posiadaü umiejĊtnoĞci niezbĊdne w dostosowaniu siĊ do ciągáych zmian
w gospodarce. W ramach wspierania zrównowaĪonego rozwoju naleĪy zachĊcaü
starszych pracowników do pozostania na rynku pracy, co powinno byü wsparte ofertą
szkoleĔ oraz moĪliwoĞcią zatrudnienia.
Pracownicy administracji paĔstwowej z kolei, jeĞli mają przyczyniaü siĊ do
wzrostu gospodarczego i rozwoju zatrudnienia, powinni posiadaü odpowiednie
kwalifikacje, w szczególnoĞci umiejĊtnoĞci konieczne do Ğwiadczenia lepszych usáug na
rzecz obywateli. Przy Ğwiadczeniu usáug i ksztaátowaniu polityk niezbĊdna jest takĪe
lepsza wspóápraca z organizacjami dziaáającymi w obszarze polityki spoáecznej
i zatrudnienia.
Sytuacja bezrobotnych z wyĪszym wyksztaáceniem w Polsce na przykáadzie rejonu
siedleckiego
Sytuacja osób bezrobotnych z wyĪszym wyksztaáceniem zostanie przedstawiona
na przykáadzie rejonu siedleckiego w latach 2001-2007. Cel ten bĊdzie zrealizowany
przez: okreĞlenie specyfiki rejonu, sytuacji bezrobocia oraz osób z wyĪszym
wyksztaáceniem w tej grupie.
Rejonem siedleckim zostaá okreĞlony obszar powiatu siedleckiego i miasta
Siedlce. Jest to obszar o powierzchni ponad 1630 km2, który zamieszkuje ponad 157 tys.
mieszkaĔców. Liczba pracujących na tym terenie, bez zatrudnionych w rolnictwie
wynosi prawie 29 tys. osób. Badany obszar jest terenem, na który bardzo duĪy wpáyw
wywiera miasto Siedlce.
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W aspekcie analizowanego tematu istotną sprawą jest stan szkolnictwa wyĪszego.
OczywiĞcie naleĪy mieü na uwadze, Īe na stan wyksztaácenia wyĪszego
w rejonie mają wpáyw takĪe inne uczelnie spoza rejonu. TakĪe uczelnie siedleckie
ksztaácą osoby, które nie mają lub nie bĊdą miaáy wpáywu na ten rynek pracy, poniewaĪ
studenci pochodzą z innych obszarów, albo po zakoĔczeniu nauki wyjadą do pracy poza
rejon siedlecki.
Na poziomie wyĪszym na terenie miasta ksztaáci Akademia Podlaska, WyĪsza
Szkoáa Finansów i Zarządzania oraz Nauczycielskie Kolegium JĊzyków Obcych.
Akademia Podlaska jest najwiĊkszą i najstarszą siedlecką uczelnią paĔstwową.
Ksztaáci ona okoáo 12 tys. studentów na czterech wydziaáach: Humanistycznym, Nauk
ĝcisáych, Przyrodniczym i Zarządzania. Uczelnia w swej ofercie poza studiami
magisterskimi, licencjackimi i inĪynierskimi ma równieĪ ofertĊ studiów doktoranckich
na wydziale przyrodniczym.
WyĪsza Szkoáa Finansów i Zarządzania jest jednostką prywatną. Na uczelni tej
ksztaáci siĊ okoáo 3 tys. studentów na wydziaáach: Ekonomii i Zarządzania oraz Nauk
Technicznych. Jest to szkoáa zawodowa, która ksztaáci studentów na poziomie
licencjackim i inĪynierskim.
Nauczycielskie Kolegium JĊzyków Obcych w Siedlcach ksztaáci ok. 250 osób, na
poziomie studiów licencjackich na kierunkach jĊzyk: angielski, niemiecki i francuski.
Jest to paĔstwowa jednostka organizacyjna.
Analiza ogólnej sytuacji osób bezrobotnych w badanym rejonie, zostanie
przedstawiona przy pomocy liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia w rejonie
siedleckim w latach 2001-2007.
W latach 2001-2007 liczba osób bezrobotnych w rejonie siedleckim miaáa
tendencjĊ malejącą. W tym czasie w oficjalnych statystykach bezrobotnych ich liczba
zmniejszyáa siĊ o 5761 osób, czyli prawie o poáowĊ (48,6%).
TrochĊ inaczej wygląda sytuacja stopy bezrobocia w tym rejonie.
W analizowanym okresie stopa bezrobocia po początkowym spadku (lata 2001-2003)
ulegáa duĪemu wzrostowi w 2004 r. (wzrost o 4,2%). Kolejne lata przynosiáy powolny
jej spadek do poziomu poniĪej 10% w 2007 roku (tabela 1).
TABELA 1. LICZBA I STOPA BEZROBOCIA W REJONIE SIEDLECKIM W LATACH 2001 – 2007
Wyszczególnienie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Liczba bezrobotnych
11848
11599
11006
10491
10107
8445
6087
Stopa bezrobocia
14,4
14,0
13,4
17,6
17,0
13,6
9,8
ħródáo: Dane GUS za lata 2001-2007.

W analizowanym okresie stopa bezrobocia w rejonie siedleckim byáa wyĪsza niĪ
w województwie mazowieckim a niĪsza niĪ Ğrednia stopa bezrobocia w Polsce.
Prezentacja sytuacji osób bezrobotnych z wyĪszym wyksztaáceniem wymaga
przedstawienia struktury bezrobocia wedáug poziomu wyksztaácenia (tabela 2).
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TABELA 2. STRUKTURA BEZROBOCIA WEDàUG POZIOMU WYKSZTAàCENIA
W REJONIE SIEDLECKIM W LATACH 2001 - 2007 (W %)
Wyksztaácenie
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
WyĪsze
3,8
4,6
5,6
6,4
7,4
9,4
10,8
Policealne i Ğrednie
22,3
22,1
22,5
22,9
22,9
22,8
22,3
zawodowe
ĝrednie
5,8
6,1
6,2
7,1
9,4
10,5
10,3
ogólnoksztaácące
Zasadnicze zawodowe
37,7
35,2
33,9
32,4
30,1
28,1
26,7
Gimnazjum i poniĪej
32,4
32,0
31,8
31,2
30,2
29,2
29,9
ħródáo: Dane GUS za lata 2001-2007.

Struktura bezrobotnych wedáug poziomu wyksztaácenia w analizowanym okresie
wyraĨnie pokazuje, Īe odsetek osób z wyĪszym wyksztaáceniem miaá najwyĪszą
dynamikĊ wzrostu w tym czasie (prawie 285%). Wzrost nastąpiá równieĪ w grupie osób
z wyksztaáceniem Ğrednim ogólnoksztaácącym o 4,5%. ZwiĊkszenie udziaáu w strukturze
bezrobotnych tych dwóch kategorii odbyáo siĊ kosztem osób najsáabiej wyksztaáconych,
czyli z wyksztaáceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i bez wyksztaácenia.
Analiza powyĪszych danych wskazuje jednoznacznie, Īe na polskim rynku pracy
zachodzą procesy, o których nie byáo mowy w początkowym okresie przemian
systemowych w latach dziewiĊüdziesiątych XX wieku. Kiedy osoby zwáaszcza
z wyĪszym wyksztaáceniem nie stanowiáy problemu na rynku pracy i radziáy sobie na
nim bardzo dobrze. Brak decyzji w tym momencie i nie podejmowanie Īadnych dziaáaĔ
w kierunku ograniczania zjawiska bezrobocia wĞród osób z wyĪszym wyksztaáceniem
spowoduje w przyszáoĞci powaĪne konsekwencje dla tej grupy bezrobotnych.
Przeciwdziaáanie bezrobociu wĞród osób z wyĪszym wyksztaáceniem wymaga
odpowiedzi na pytanie, kim są ci bezrobotni? Bezrobotni z wyĪszym wyksztaáceniem to
przede wszystkim absolwenci wyĪszych uczelni, którzy nie mogą znaleĨü odpowiedniej
dla siebie pracy. Są to takĪe osoby zwalniane z pracy i takie, które same rozwiązują
umowy o pracĊ.
Osoby, które same zwalniają siĊ z pracy nie stanowią w tej grupie wiĊkszego
problemu, poniewaĪ są to osoby, które zmieniają pracĊ. W wiĊkszoĞci przypadków mają
juĪ uzgodnioną z nowym pracodawcą pracĊ i w niedáugim czasie ją podejmą. Gorszą
sytuacjĊ mają osoby, które są zwalniane z pracy. Mają one jednak takĪe atuty, jak
doĞwiadczenie zawodowe i staĪ pracy, którego brak absolwentom. Osoby te potrafią
stosunkowo szybko poradziü sobie z tym problemem.
Problem bezrobotnych z wyĪszym wyksztaáceniem dotyczy, wiĊc gáównie
absolwentów. Generalnie absolwenci mają duĪe problemy na rynku pracy gáównie ze
wzglĊdu na brak odpowiedniego doĞwiadczenia zawodowego. W badanym rejonie osoby
bez staĪu pracy stanowią 27% ogóáu bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach dla bezrobotnych absolwentów oferuje
m.in. poĞrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, promocyjne zatrudnienie w ramach
„umowy absolwenckiej”, staĪ zawodowy, zatrudnienie w instytucjach uĪytecznoĞci
publicznej, stypendia, szkolenia, poĪyczki na uruchomienie wáasnej dziaáalnoĞci
gospodarczej oraz poĪyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia. Ponadto Urząd
oferowaá w 2007 roku bezrobotnym absolwentom lokalne i regionalne programy rynku
pracy:
x Projekt „AktywnoĞü – twój sukces”,
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x
x
x
x

Projekt „Czas na zmiany”,
Projekt „ZmieĔ swoją przyszáoĞü”,
Projekt „Buduj z nami swoją przyszáoĞü”,
Projekt „ĝwiateáko w tunelu”.

Dwa pierwsze byáy skierowane m.in. do absolwentów wyĪszych uczelni.
Sytuacja zwiĊkszania w strukturze udziaáu osób z wyĪszym wyksztaáceniem jest
powodowana wieloma czynnikami. MoĪna tu wskazaü na:
x system ksztaácenia,
x motywacja páacowa (oczekiwania),
x aktywnoĞü w poszukiwaniu pracy,
x maáa mobilnoĞü zawodowa,
x negatywne postawy na rynku pracy.
WiĊkszoĞü tych czynników związana jest z osobą bezrobotnego i jego podejĞciem
do poszukiwania pracy i Īycia. Zmiana tego nastawienia w wielu przypadkach powoduje
pozytywne odmiany i podejmowanie pracy. Gorszą sytuacjĊ mamy w przypadku
systemu ksztaácenia, na który nie ma wpáywu absolwent. Analizując stan obecnego
systemu ksztaácenia na poziomie wyĪszym naleĪy zwróciü uwagĊ na kilka elementów,
które miaáy na to wpáyw lub są charakterystyczne obecnie. Oceniając system ksztaácenia
naleĪy wskazaü m.in. na:
x reformĊ oĞwiaty (1998r.) i boom edukacyjny;
x kierunki nieadekwatne do potrzeb rynku pracy;
x spadek jakoĞci i poziomu ksztaácenia;
x maáą elastycznoĞü ksztaácenia;
x wzrost liczby uczelni wyĪszych, gáównie prywatnych o nieznanej renomie;
x brak lub niski poziom ksztaácenia praktycznego (praktyki);
x ksztaácenie w starych (historycznych) technologiach.
Z pobieĪnej analizy obecnego systemu ksztaácenia wynika, Īe ma on negatywny
wpáyw na poziom bezrobocia wĞród osób z wyĪszym wyksztaáceniem. Potrzebne są
zdecydowane dziaáania przeciwdziaáające tej sytuacji. Rozwiązanie problemu nie jest
áatwe. Potrzebna jest zmiana systemu ksztaácenia na poziomie wyĪszym oraz wiĊkszego
powiązania go z rynkiem pracy.
Zmiana systemu ksztaácenia na poziomie wyĪszym powinna dotyczyü:
x jakoĞci i poziomu ksztaácenia;
x ksztaácenia z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy technologicznych;
x dualnego systemu ksztaácenia;
x doboru kadry naukowej.
Odpowiedni poziom i jakoĞü ksztaácenia na poziomie wyĪszym to sprawy
oczywiste. Zmniejszająca siĊ liczba osób koĔczących szkoáy Ğrednie, które bĊdą
podejmowaáy ksztaácenie na poziomie wyĪszym, powinna wpáywaü jeszcze bardziej na
podniesienie tego poziomu. W tej sytuacji tylko najlepsze uczelnie powinny przyjmowaü
chĊtnych na studia. Jednak w aspekcie wiĊkszej liczby miejsc na pierwsze lata studiów
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niĪ osób koĔczących szkoáy Ğrednie pojawia siĊ realne zagroĪenie, Īe uczelnie chcąc
przetrwaü ten trudny okres bĊdą przyjmowaáy wszystkich chĊtnych. Brak selekcji
i wymagaĔ powodowaü bĊdzie naturalne obniĪanie poziomu i jakoĞci ksztaácenia.
W konsekwencji bĊdzie to skutkowaáo coraz niĪszym poziomem merytorycznym
i intelektualnym absolwentów wyĪszych uczelni i ich trudnoĞciami na rynku pracy.
Z poziomem i jakoĞcią ksztaácenia związane są nierozerwalnie najnowsze
technologie, a w obecnej sytuacji maáo jest uczelni wykorzystujących je w procesie
dydaktycznym. Dualne ksztaácenie to powiązanie teorii z praktyką. Czyli moĪliwoĞü
poznania praktycznego tego, co w teorii student dowie siĊ na zajĊciach. JeĞli bĊdzie to
powiązane z nowymi technologiami, wówczas mury uczelni bĊdą opuszczaü specjaliĞci
z najnowszą wiedzą, przystosowani do pracy w obecnych warunkach.
TreĞci i kierunki ksztaácenia na poziomie wyĪszym powinny byü skorelowane
z rynkiem pracy. Potrzebne są dziaáania podejmowane w ramach polityki edukacyjnej
wynikające z przewidywanych zmian zapotrzebowania na kadry w przyszáoĞci.
Zapobiegnie to ksztaáceniu specjalistów, na których nie bĊdzie zapotrzebowania.
Sprzyjaü temu równieĪ moĪe kompleksowa koncepcja zharmonizowania edukacji
i rynku pracy, polegająca na koordynacji bieĪącej i perspektywicznej.
WaĪne znaczenie dla rynku pracy i osób z wyĪszym wyksztaáceniem na nim
bĊdzie miaáo równieĪ wykorzystanie Ğrodków unijnych. MoĪliwe to bĊdzie np. ze
Ğrodków Europejskiego Funduszu Spoáecznego (EFS) dla Polski na lata 2007-2013
w ramach Priorytetu 4: Szkolnictwo wyĪsze i nauka.
Sygnalizowane zmiany wpáyną pozytywnie na dopasowania strukturalne
na rynku pracy oraz proces adaptacji poziomu i jakoĞci ksztaácenia do potrzeb rynku.
Unijne instrumenty wsparcia rynku pracy
Realizując politykĊ zatrudnienia Wspólnota Europejska wykorzystuje przede
wszystkim Ğrodki pochodzące z Funduszy Strukturalnych, a zwáaszcza Europejskiego
Funduszu Spoáecznego, Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów
Ludzkich oraz InicjatywĊ Wspólnotową EQUAL. NarzĊdziem uáatwiającym
odpowiednie wykorzystanie Ğrodków przeznaczonych dla Polski z UE jest
m.in. Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, okreĞlająca
zadania i cele polityki zatrudnienia zgodnie z priorytetami Europejskiej Strategii
Zatrudnienia, w której szczegóáowo opisano potencjalne dziaáania finansowane przez
programy pomocowe.
Dziaáania realizowane w ramach EFS to:
x Wspieranie osób – edukacja i szkolenia zawodowe, pomoc
w zatrudnieniu, szkolnictwo wyĪsze, rozwój nauk i badaĔ nad zagadnieniami
objĊtymi przez EFS, tworzenie miejsc pracy,
x Wspieranie struktur i systemów – poprawa systemu edukacji i szkoleĔ,
modernizowanie usáug zatrudnienia, integrowanie systemu edukacji ze Ğwiatem
pracy, tworzenie systemów przewidywania potrzeb kwalifikacji,
x ĝrodki dodatkowe i podwyĪszenie ĞwiadomoĞci – zapewnienie ĞwiadczeĔ
dodatkowych dla osób, które biorą udziaá w organizowanych programach, a
które mają na utrzymaniu inne osoby, rozwój umiejĊtnoĞci, podwyĪszanie
ĞwiadomoĞci spoáecznej, rozpowszechnianie informacji.
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Gáównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów
Ludzkich jest budowa otwartego, opartego na wiedzy spoáeczeĔstwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich na drodze ksztaácenia, szkolenia
i pracy. Wynikające z Programu cele szczegóáowe są nastĊpujące:
1. poprawa zatrudnienia poprzez rozwój jakoĞci zasobów ludzkich,
2. rozwój przedsiĊbiorczoĞci,
3. poprawa zdolnoĞci adaptacyjnych przedsiĊbiorstw i ich pracowników do
warunków zmieniającego siĊ rynku,
4. wzmocnienie polityki równoĞci szans na rynku pracy.
Celem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest promowanie innowacyjnych
rozwiązaĔ, prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierównoĞci,
związanych z rynkiem pracy w ramach wspóápracy ponadnarodowej. Kierunki dziaáaĔ
związane z czterema filarami Europejskiej Strategii Zatrudnienia są nastĊpujące:
1. uáatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy,
2. zwalczanie rasizmu i ksenofobii w miejscu pracy,
3. zapewnienie powszechnego dostĊpu do tworzenia biznesu,
4. umocnienie „gospodarki spoáecznej” (w tym tzw. trzeciego sektora),
w szczególnoĞci usáug na rzecz spoáecznoĞci lokalnych oraz poprawa jakoĞci
miejsc pracy w „gospodarce spoáecznej”,
5. wspieranie idei uczenia siĊ przez caáe Īycie oraz integracyjnych form
organizacji pracy, sprzyjających zatrudnianiu i utrzymywaniu zatrudnienia osób
doĞwiadczających dyskryminacji i nierównoĞci na rynku pracy,
6. wspieranie zdolnoĞci przystosowawczych przedsiĊbiorstw i pracowników do
zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii
informatycznej i nowych technologii,
7. godzenie Īycia rodzinnego i zawodowego, jak równieĪ ponowna integracja
zawodowa kobiet i mĊĪczyzn, którzy opuĞcili rynek pracy, poprzez wdraĪanie
bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz dziaáaĔ
towarzyszących,
8. ograniczenie nierównoĞci w traktowaniu ze wzglĊdu na páeü i
przeciwdziaáanie segregacji zawodowej,
9. pomoc w integracji osób ubiegających siĊ o status uchodĨcy. Wsparcie dla
instytucji (systemu) zajmujących siĊ osobami ubiegającymi siĊ o status
uchodĨcy.
Europejski Fundusz Spoáeczny w Polsce na lata 2007-2013
Finansowany z EFS Program Operacyjny Kapitaá Ludzki 2007-2013 Ğwiadczy o
zaangaĪowaniu siĊ Polski w inwestowanie w ludzi i ich umiejĊtnoĞci oraz o gotowoĞci
do podejmowania wyzwaĔ, przed którymi obecnie staje. PoáoĪenie wiĊkszego nacisku na
edukacjĊ i szkolenia wydaje siĊ byü najlepszym sposobem na zwalczanie bezrobocia,
wykluczenia spoáecznego oraz wyrównywania róĪnic miĊdzy regionami. Udoskonalenie
systemów edukacyjnych i szkoleniowych, reformy rynku pracy oraz wzmocnienie
sektora ekonomii spoáecznej pozwolą osiągnąü dáugotrwaáy sukces.
Polska otrzyma w latach 2007-2013 najwiĊkszą alokacje Ğrodków EFS spoĞród
wszystkich paĔstw czáonkowskich. Wieloletni Program Operacyjny – pod nazwą
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„Kapitaá Ludzki” – sáuĪy do zarządzania tym funduszem. Obejmuje on najbardziej znane
obszary EFS, takie jak zatrudnienie, wykluczenie spoáeczne i kwalifikacje siáy roboczej,
jak równieĪ zajmuje siĊ wyzwaniami z dziedziny edukacji i szkoleĔ. Program
Operacyjny KL bĊdzie takĪe wspieraá dobre rządzenie, sáuĪbĊ zdrowia i rozwój
obszarów wiejskich. Obejmuje on dziesiĊü priorytetów. Priorytety 1-5 dotyczą
wzmocnienia instytucji rynku pracy, polityki spoáecznej, edukacji i administracji
publicznej. Priorytety 6-10 skupiają siĊ na osobach fizycznych oraz przedsiĊbiorstwach
w poszczególnych regionach.
Z punktu widzenia rozpatrywanych zagadnieĔ najistotniejsze są priorytety
dotyczące nauki na poziomie wyĪszym, czyli Priorytet 4: Szkolnictwo wyĪsze i nauka.
Zadaniem tego priorytetu jest dostosowanie szkolnictwa wyĪszego do potrzeb
nowoczesnej gospodarki i rynku pracy. Przewiduje on zarówno wprowadzanie wyĪszych
standardów na uczelniach i podnoszenie kwalifikacji pracowników zajmujących siĊ
badaniami i rozwojem, jak równieĪ samo zarządzanie badaniami oraz komercjalizacjĊ
wyników prac badawczych i rozwojowych.
Priorytet 4, obejmuje projekty dotyczące:
x BadaĔ w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywnoĞci i jakoĞci ksztaácenia
oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy.
x Zapewnienia wysokiej jakoĞci ksztaácenia na poziomie wyĪszym poprzez:
 opracowanie modeli efektywnego zarządzania szkolnictwem wyĪszym,
 opracowanie nowoczesnych programów nauczania w szkolnictwie wyĪszym
odpowiadających
wymogom
gospodarki
opartej
na
wiedzy
(w tym równieĪ programów do ksztaácenia na odlegáoĞü),
 pracowanie standardów wzajemnej uznawalnoĞci decyzji akredytacyjnych
w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyĪszego.
x Dostosowania podaĪy absolwentów kierunków studiów wyĪszych do potrzeb
wzrostu konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci gospodarki poprzez zamawianie
ksztaácenia na kierunkach studiów wyĪszych o znaczeniu kluczowym dla
gospodarki (nauki matematyczno – przyrodnicze i techniczne).
x Realizacji programów rozwojowych uczelni, obejmujących m.in. rozszerzanie
oferty i podnoszenie jakoĞci ksztaácenia, wzmocnienie zdolnoĞci do
zatrudnienia przyszáych absolwentów uczelni, wspóápracĊ uczelni z
pracodawcami, jednostkami naukowymi oraz partnerami zagranicznymi,
rozwój e-learningu jako formy ksztaácenia na poziomie wyĪszym oraz
podnoszenie kwalifikacji kadry akademickiej w zakresie wynikającym z
programu rozwoju uczelni.
x Podnoszenia kwalifikacji kadr sektora BadaĔ i Rozwoju w zakresie zarządzania
badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych oraz
przedsiĊwziĊcia wzmacniające znaczenie osiągniĊü naukowych w procesie
ksztaácenia.
BudĪet priorytetu 4 obejmuje áącznie kwotĊ 960366839 euro, w tym Ğrodki EFS
816311813 euro i Ğrodki krajowe 144055026 euro. W ogólnej kwocie przeznaczonej na
finansowanie EFS stanowi to 8,41%.2
2

Szczegóáowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki - projekt z dnia 3 sierpnia 2007 r.
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Podsumowanie
Reasumując powyĪsze rozwaĪania moĪna zauwaĪyü, Īe zmiany w strukturze
bezrobotnych z wyĪszym wyksztaáceniem są bardzo niekorzystne. Ogromny wpáyw na
tĊ sytuacjĊ ma istniejący system ksztaácenia na poziomie wyĪszym w Polsce. Potrzebne
są przeobraĪania powodujące, Īe absolwenci wyĪszych uczelni bĊdą poszukiwaną,
wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządzającą. Mają to byü osoby, których nie bĊdą
dotyczyáy problemy rynku pracy, a które bĊdą je rozwiązywaü. Polski nie jest staü na
ksztaácenie rzeszy osób bezrobotnych. PowinniĞmy równieĪ zapewniü absolwentom
moĪliwoĞü startu zawodowego w Polsce. PoniewaĪ wielu z nich opuszcza nasz kraj
i szuka moĪliwoĞci realizacji za granicą. Przez co, to inne kraje korzystają z polskiego
kapitaáu intelektualnego, a nasza gospodarka ma z tego tytuáu tylko straty.
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Summary
The article brings up the issue of changes taking place on Polish labor market. It shows
negative changes in the structure of unemployment among people with university degree. The
situation of this group of unemployed was shown based on Siedlce region including Siedlce
district and town of Siedlce.
The article raises the matter of action which should be taken to counteract the increase of
the unemployed with university degree in Poland. The changes should positively influence on
structural fits on the labor market and the process of adaptation the level and quality of education
to the market needs.
The activities taken to counteract the unemployment among people with university degree
and the influence of education on this situation can be regarded as the results of the Union
employment policy. The European Community accomplishes this policy thanks to money coming
from different funds. The money comes from inter alia the European Social Fund, Sector
Operation Program – Human Resource Development or the Community Initiative EQUAL.
Therefore, it is important to get to know the possibilities of use money coming from the Union
funds, which can be used in order to counteract unemployment in Poland.
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Potrzeby doradcze Lokalnych Grup Dziaáania
The need for advisory service of Local Activity Groups
PilotaĪowy Program Leader+ byá przygotowaniem do wykorzystania szansy rozwoju
kapitaáu spoáecznego po wejĞciu Polski do Unii Europejskiej1,2. WdraĪanie pomysáów mających
zwiĊkszyü poziom rozwoju spoáeczno-gospodarczego natrafia na wiele problemów praktycznych
na etapie realizacji programów. Rozpoznanie potrzeb doradczych Lokalnych Grup Dziaáania
pozwoli na sprawną realizacjĊ zadaĔ stojących przed LGD w nowym okresie programowania
2007-13.

Metoda badaĔ
Prezentowane wyniki są czĊĞcią szerszych badaĔ nad funkcjonowaniem LGD
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. W badaniach
zastosowano metodĊ wywiadu z uĪyciem kwestionariusza. Ten ostatni zawieraá 48 pytaĔ
badawczych, które dotyczyáy miĊdzy innymi nastĊpującego problemu: poprzez jakiego
typu szkolenia moĪna wspomagaü Lokalne Grupy Dziaáania.
Przedstawiane wyniki są owocem wspóápracy Katedry Socjologii i Rozwoju Wsi
Uniwersytetu Rolniczego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Wywiady z
czáonkami 114 Grup przeprowadzone zostaáy przez pracowników OĞrodków Doradztwa
Rolniczego w pierwszej poáowie 2008 roku. W kaĪdej z badanych LGD przeprowadzono
jeden wywiad.
Charakterystyka badanej próby
WĞród form organizacyjnych badanych Lokalnych Grup Dziaáania dominowaáy
stowarzyszenia (71% próby), na drugim miejscu pod tym wzglĊdem znalazáy siĊ
fundacje (23,7% wskazaĔ). Najmniej w strukturze o której mowa zajmowaáy związki
stowarzyszeĔ, gdyĪ stanowiáy jedynie 4,4% badanych LGD.
WiĊkszoĞü badanych Grup (57,1% badanych LGD) zostaáa zarejestrowana przed
czerwcem 2006 roku. Zatem w chwili przeprowadzenia badaĔ szeĞü z dziesiĊciu
badanych Grup dziaáaáo ponad póátora roku licząc od chwili rejestracji. W czasie
rejestracji badane LGD dziaáaáy na terenie 684 gmin, natomiast obecnie w skáad
badanych LGD wchodzi 727 gmin.
1

T. Borek i inni.: Inicjatywa LEADER – pierwsze doĞwiadczenia i szanse rozwoju, Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2006.
2
T. Norrby. Kompetencje ludzkie i budowanie potencjaáu rozwojowego, Leader Magazine PL9/2008, s. 58-68
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Na najwyĪszych stanowiskach kierowniczych w LGD dominują osoby w wieku
okoáo 50 lat. Zarówno na stanowisku prezesa jak i na stanowisku jego zastĊpcy duĪy
udziaá stanowiáy osoby z przedziaáu wiekowego od 48 do 57 lat (odpowiednio 36 i 45%
wskazaĔ).
Lokalnymi Grupami Dziaáania kierują najczĊĞciej osoby z wyĪszym
wyksztaáceniem. OĞmiu na dziesiĊciu prezesów badanych LGD ma dyplom wyĪszej
uczelni, co wiĊcej takĪe szeĞciu z dziesiĊciu zastĊpców prezesa ukoĔczyáo studia
wyĪsze.
Podobnie jak w przypadku prezesury tak i funkcja sekretarza i kierownika biura
peániona jest w 90% przypadków przez osobĊ z wyĪszym wyksztaáceniem. Na taki obraz
struktury wyksztaácenia wĞród peániących waĪne funkcje w LGD wpáynĊáa niewątpliwie
struktura wyksztaácenia w próbie ogóáem, gdzie oĞmiu z dziesiĊciu badanych to byli
studenci. WyĪej opisana struktura w organach wykonawczych daje nadziejĊ na
prawidáowe funkcjonowanie i realizacjĊ zadaĔ stojących przed LGD w przyszáoĞci.
Szczególnie jeĞli chodzi o rolĊ Grupy jako grantodawcy, który ma oceniü przydatnoĞü
projektów, finansowaü i rozliczaü innych z wykonywanych zadaĔ.
Oczekiwania Lokalnych Grup Dziaáania wzglĊdem usáug doradczych
DziewiĊciu na dziesiĊciu respondentów wskazaáo, Īe dziaáacze LGD korzystali ze
szkoleĔ w czasie realizacji programu LEADER (95,6% wskazaĔ). Dokáadnie w 2,6%
respondentów nie wskazywaáo na korzystanie ze szkoleĔ w ich LGD. Jedynie niespeána
2% pytanych nie wiedziaáo co odpowiedzieü na pytanie o to czy przedstawiciele LGD
korzystają ze szkoleĔ. Pomimo tego, Īe prezesi LGD i ich zastĊpcy legitymują siĊ
prawie w oĞmiu na dziesiĊü przypadków wyĪszym wyksztaáceniem to jednak wdraĪanie
LEADERA wymagaáo poszerzenia ich wiedzy.
Dla respondentów równie poĪądane wydają siĊ byü szkolenia na temat
aktualizacji strategii rozwoju jak równieĪ sposobów rozwiązywania problemów
pojawiających siĊ podczas realizacji projektów (po 22% wskazaĔ w próbie ogóáem).
Podobnie czĊsto wskazywano na potrzebĊ dalszych szkoleĔ z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-13. Najrzadziej wskazywano na potrzebĊ
nauki przygotowywania projektów do wniosków.
Opinie poszczególnych osób, szczególnie peániących funkcje prezesa i jego
zastĊpcy wzglĊdem tematyki poĪądanych tematów szkoleĔ róĪniáy siĊ znacznie (tabela
1). Dla przykáadu o ile co piąty prezes LGD wskazywaá na potrzebĊ nauki
rozwiązywania problemów to jedynie jeden z dziesiĊciu zastĊpców prezesa widziaá taką
potrzebĊ. Byü moĪe opinia wynika z tego, Īe 80% piastujących stanowisko zastĊpcy
prezesa to kobiety, które lepiej radzą sobie z pojawiającymi siĊ trudnoĞciami.
Pytani o poĪądane tematy szkoleĔ respondenci peániący funkcje sekretarza
najczĊĞciej wskazywali na potrzebĊ szkoleĔ w zakresie budowy lub aktualizacji strategii
rozwoju. Dla pracowników biur LGD waĪne jest szkolenie z przygotowywania
projektów do wniosków poniewaĪ co czwarty wskazywaá na taką wáaĞnie potrzebĊ,
Natomiast kierownicy biur nie dostrzegają tej potrzeby wcale (tabela 1).
Dla zwykáych czáonków wydaje siĊ byü waĪna nauka rozwiązywania problemów
pojawiających siĊ podczas realizacji projektów oraz budowa i realizacja strategii
rozwoju gdyĪ co trzeci z nich wskazywaá na te typy szkoleĔ. Dla co dziesiątego
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zwykáego czáonka LGD jest waĪny sposób przygotowania dokumentacji ale dla
wiĊkszoĞci z nich nie jest to interesujące.

Czáonek

Pozostaáe

Nie okreĞlone

W próbie ogóáem

18,1

28,6

18,2

23,1

20,0

25,7

19,2

23,1

21,7

21,9

17,9

22,7

23,1

20,0

16,2

11,5

19,2

19,1

14,3

14,3

13,6

0,0

25,0

12,2

15,4

11,5

13,7

22,9

21,4

27,3

23,1

20,0

21,6

26,9

15,4

22,3

21,9

10,7

18,2

30,8

15,0

24,3

26,9

30,8

22,3

1,0

7,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
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28

22

13

20

74

26

26

314

Kierownik
biura lub
dyrektor

Pracownik
biura

Liczba (=100%)

Sekretarz

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich (2007-2013)
Przygotowywanie wniosków
mających na celu pozyskanie
Ğrodków unijnych
Przygotowywanie projektów
do wniosków
Budowy/aktualizacji strategii
rozwoju
Rozwiązywania problemów
pojawiających siĊ podczas
realizacji projektów
Inne*

ZastĊpca
prezesa

Zakres i tematyka szkoleĔ
skierowanych do zarządu
LGD

Prezes

TABELA 1. STRUKTURA WSKAZAē NA POĩĄDANY ZAKRES I TEMATYKĉ SZKOLEē
SKIEROWANYCH DO ZARZĄDU LGD W ZALEĩNOĝCI OD PEàNIONEJ FUNKCJI PRZEZ
RESPONDENTA
Funkcja peániona przez respondenta w LGD

*Inna tematyka szkoleĔ: z autoprezentacji, zagadnienia zasobami ludzkimi, ksiĊgowoĞci i finansów
w organizacjach pozarządowych, umiejĊtnoĞci rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, umiejĊtnoĞci
prowadzenia spotkaĔ, finansowanie LGD, Ĩródáa finansowania dziaáalnoĞci LGD i sposoby pozyskiwania
funduszy.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ przeprowadzonych przez KSiRW we wspóápracy z CDR.

Zdaniem respondentów, dla czáonków LGD potrzebne byáoby szkolenie mające
na celu zwiĊkszenie motywacji do wspólnego dziaáania. NajczĊĞciej wskazywali na ten
typ szkoleĔ zastĊpcy prezesa (43,5% wskazaĔ w tabeli 1) oraz pracownicy biurowi
(36,4% wskazaĔ).
W opinii respondentów czáonkowie Grupy powinni uczyü siĊ tego jak
rozwiązywaü problemy pojawiające siĊ podczas realizacji projektów. Na ten typ szkoleĔ
wskazaáo 28,9% pytanych i aĪ 35,7% kierowników i dyrektorów biur (tabela 2). Dla tych
ostatnich waĪne teĪ są zagadnienia z aspektów prawnych dziaáania LGD (28,6%
wskazaĔ).
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Pracownik
biura

Czáonek

Pozostaáe

Nie okreĞlone

W próbie ogóáem

32,1

43,5

31,3

28,6

36,4

30,6

36,4

25,9

32,4

13,6

26,1

18,8

7,1

9,1

17,7

13,6

18,5

16,0

22,2

8,7

25,0

28,6

27,3

17,7

13,6

25,9

20,3

29,6

17,4

25,0

35,7

27,3

30,6

31,8

29,6

28,9

2,5

4,3

0,0

0,0

0,0

3,2

4,5

0,0

2,3

Kierownik
biura lub
dyrektor

Sekretarz

Szkolenia mające na celu
zwiĊkszenie motywacji do
wspólnego dziaáania
Szkolenia z asertywnoĞci
(umiejĊtnoĞü wyraĪania
wobec innych osób wáasnych
opinii)
Aspekty prawne dziaáania
LGD
Rozwiązywanie problemów
pojawiających siĊ podczas
realizacji projektów
Inne*

ZastĊpca
prezesa

Zakres i tematyka szkoleĔ
skierowanych do czáonków
LGD

Prezes

TABELA 2. STRUKTURA WSKAZAē NA POĩĄDANY ZAKRES I TEMATYKĉ SZKOLEē
SKIEROWANYCH DO CZàONKÓW LGD W ZALEĩNOĝCI OD PEàNIONEJ FUNKCJI PRZEZ
RESPONDENTA
Funkcja peániona przez respondenta w LGD

Liczba (=100%)

81
23
16
14
11
62
22
27
256
*Inna tematyka szkoleĔ: pobudzenie aktywnoĞci gospodarczej mieszkaĔców obszaru, umiejĊtnoĞü pisania
maáych projektów.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ przeprowadzonych przez KSiRW we wspóápracy z CDR.

Tematyka szkoleĔ z których najczĊĞciej korzystali czáonkowie LGD
Jedynie co dziesiąty respondent wskazaá, Īe czáonkowie stowarzyszenia
korzystali ze szkolenia na temat realizacji II etapu LEADER-a. Prawie co czwarty prezes
i jego zastĊpca wskazali, Īe czáonkowie zarządu uczestniczyli w szkoleniu na temat
Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tabela 3).
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Nie okreĞlone

W próbie ogóáem

17,5

18,6

20,7

20,8

20,0

26,4

18,8

27,3

20,9

24,1

25,6

20,7

29,2

20,0

22,0

25,0

31,8

24,1

17,5

14,0

24,1

4,2

15,0

16,5

18,8

4,5

15,8

15,3

16,3

17,2

20,8

15,0

14,3

9,4

13,6

15,1

10,2

14,0

10,3

12,5

20,0

9,9

9,4

13,6

11,3

12,4

7,0

6,9

8,3

10,0

9,9

12,5

0,0

9,8

2,9

4,7

0,0

4,2

0,0

1,1

6,3

9,1

3,0

Kierownik
biura lub
dyrektor

Pozostaáe

Podstawy prawne
funkcjonowania organizacji
pozarządowych
Inne*

Czáonek

tworzenie Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich (ZSROW)
Realizacja II etapu

Pracownik
biura

Plan Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW)
Przygotowywanie projektów

Sekretarz

Fundusze unijne

ZastĊpca
prezesa

Zakres i tematyka szkoleĔ
skierowanych do zarządu
LGD

Prezes

TABELA 3. STRUKTURA WSKAZAē NA SZKOLENIA Z KTÓRYCH NAJCZĉĝCIEJ
KORZYSTALI CZàONKOWIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA W ZALEĩNOĝCI FUNKCJI
PEàNIONEJ PRZEZ RESPONDENTA W LGD
Funkcja peániona przez respondenta w LGD

Liczba (=100%)

137
43
29
24
20
91
32
22
398
*Inna tematyka szkoleĔ: prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej przez organizacje pozarządowe, LSR (2 razy),
Ekonomia spoáeczna, Centra aktywnoĞci lokalnej, POKL, dotyczące umiejĊtnoĞci spoáecznych w tym
zarządzaniem czasem i zasobami ludzkimi, szkolenia dot. zamówieĔ publicznych, konferencje i seminaria
dotyczące Leadera, dot. Turystyki, czáonkowie zarządu spóáek Skarbu PaĔstwa, agroturystyczne dziaáalnoĞci
gospodarczej, informatyczne,PROW 2007-2013.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ przeprowadzonych przez KSiRW we wspóápracy z CDR.

Prezesi, wiceprezesi oraz czáonkowie wskazywali, Īe kiedy pojawia siĊ jakiĞ
problem związany z LGD to zwracają siĊ do pracowników instytucji zarządzającej
programem (odpowiednio 29,5%, 25,5 oraz 27% wskazaĔ w tabeli 4). Przy czym
komunikacja nastĊpuje zwykle z uĪyciem Internetu (31% wskazaĔ w próbie ogóáem). Do
OĞrodka Doradztwa Rolniczego zwraca siĊ z proĞbą o pomoc najczĊĞciej pracownik
biura (9% wskazaĔ). Natomiast do Centrum Doradztwa Rolniczego po radĊ zwraca siĊ
najczĊĞciej prezes (8% wskazaĔ) lub jego zastĊpca (7,4% wskazaĔ). Z kolei czáonkowie
zarządu są czĊsto Ĩródáem informacji dla pracowników biura (27,3% wskazaĔ)
i sekretarzy, jak równieĪ dla zarządów innych LGD. O pomoc do samorządu
terytorialnego w razie wystąpienia problemów w LGD zwraca siĊ okoáo 17%
kierowników i dyrektorów biur.

109

W próbie ogóáem

Nie okreĞlone

Pozostaáe

Czáonek

Pracownik
biura

Kierownik
biura lub
dyrektor

Sekretarz

ZastĊpca
prezesa

Prezes

TABELA 4. STRUKTURA WSKAZAē NA OSOBY, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE DO
KTÓRYCH ZWRACAJĄ SIĉ RESPONDENCI W SYTUACJI, KIEDY POJAWIA SIĉ OKREĝLONY
PROBLEM ZWIĄZANY Z DZIAàALNOĝCIĄ LOKALNEJ GRUPY DZIAàANIA, W ZALEĩNOĝCI
OD FUNKCJI PEàNIONEJ PRZEZ RESPONDENTA W LGD
Funkcja peániona przez respondenta w LGD
Osoby, instytucje
i organizacje

Czáonka rodziny

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

Innego czáonka zarządu

14,8

14,8

22,2

11,1

27,3

23,8

22,7

11,5

17,9

5,7

0,0

0,0

0,0

9,1

3,2

4,5

7,7

4,0

29,5

25,9

16,7

27,8

18,2

27,0

13,6

26,9

25,6

3,4

7,4

11,1

16,7

9,1

4,8

13,6

15,4

7,7

35,2

29,6

38,9

27,8

36,4

30,2

22,7

30,8

31,9

8,0

7,4

5,6

0,0

0,0

4,8

9,1

3,8

5,9

Pracowników OĞrodka
Doradztwa Rolniczego
(ODR)
Pracowników instytucji
zarządzających lub
wdraĪających Program
Pracownika samorządu
terytorialnego
Korzystam z Internetu
Pracowników Centrum
Doradztwa Rolniczego
(CDR)
Inne*

2,3
14,8
5,6
16,7
0,0
6,3
13,6
3,8
6,6
*Inne osoby i instytucje pomocne dla LGD: pracownicy biura LGD, sieü regionalna- aktualnoĞci internetowe,
przedstawicieli innych LGD, prawnik, FAPA oraz inne instytucje, Inne, LGD, telefon do przyjaciela, FAPA –
telefonicznie, w zaleĪnoĞci od tego czego pyt. Dotyczy, Agencja rozwoju lokalnego „Agrotur”.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ przeprowadzonych przez KSiRW we wspóápracy z CDR.

O sposobach finansowania dziaáalnoĞci LGD prezesi dowiadywali siĊ najczĊĞciej
od z UrzĊdu Marszaákowskiego (22% wskazaĔ w tabeli 5). Ten ostatni czĊsto umieszcza
na swojej stronie informacje na temat przetargów, stąd co piąta osoba w próbie ogóáem
wskazaáa na strony internetowe jako Ĩródáo dostĊpnoĞci Ğrodków finansowych.
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Nie okreĞlone

W próbie ogóáem

10,6
5,4

Czáonek

9,4
12,5

Pracownik
biura

3,4
6,9

Kierownik
biura lub
dyrektor

22,9

Sekretarz

25,0

ZastĊpca
prezesa

20,7

Prezes

Pozostaáe

TABELA 5. STRUKTURA WSKAZAē NA ħRÓDàA INFORMACJI ZARZĄDU I CZàONKÓW LGD
O SPOSOBACH FINANSOWANIA DZIAàALNOĝCI, W ZALEĩNOĝCI OD FUNKCJI PEàNIONEJ
PRZEZ RESPONDENTA W LGD
Funkcja peániona przez respondenta w LGD
ħródáa informacji zarządu
i czáonków LGD

21,2

26,8

19,2

27,3

18,2

25,0

12,9

9,8

15,4

18,2

9,1

7,1

5,3

4,9

3,8

0,0

4,5

4,8

7,6

12,2

11,5

9,1

18,2

8,3

10,3

9,4

9,5

12,1

17,1

15,4

13,6

22,7

15,5

17,2

9,4

14,4

22,0

17,1

26,9

27,3

22,7

25,0

27,6

21,9

23,2

12,1

4,9

7,7

4,5

4,5

6,0

10,3

3,1

8,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,8

Inne*

5,3

7,3

0,0

0,0

0,0

8,3

3,4

6,3

5,2

Liczba (=100%)

132

41

26

22

22

84

29

32

388

Strony internetowe**
Inne LGD
OĞrodek Doradztwa
Rolniczego (ODR)
ARiMR
FAPA
Urząd Marszaákowski
Centrum Doradztwa
Rolniczego (CDR)
Izba Rolnicza

**Adresy stron internetowych: Ministerstwo Rolnictwa, Sieü Partnerstwa Polski Poáudniowo, Krajowa Rada
Sieci LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (7),Departament LEADER, szkolenia, spotkania
informacyjne,
strona internetowa informująca o naborach wniosków, Infor. Granty,
przesyáają inf.
o aktualnych naborach projektów, szkolenia, konferencje, Fundacje, EFS, regionalne Ğrodki Leader+, strona
internetowa, Regionalny OĞrodek Polityki Spoáecznej, Fundacje strony , agro info, Ministerstwo Rolnictwa.
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie badaĔ przeprowadzonych przez KSiRW we wspóápracy z CDR.

Na pierwszym miejscu pod wzglĊdem wskazaĔ na Ĩródáo informacji o Ĩródáach
finansowania dziaáalnoĞci uplasowaá siĊ Urząd Marszaákowski (tabela 5). Na drugim pod
tym wzglĊdem miejscu (pomijając Internet, który nie jest instytucją ) uplasowaáa siĊ
FAPA, dalsze miejsca zajĊáy: inne LGD (10,6 wskazaĔ), ARiMR (9,5% wskazaĔ),
CDR, (8% wskazaĔ) i ODR (5,4% wskazaĔ) oraz Izba Rolnicza (0,8% wskazaĔ).
Podsumowanie
Po okresie realizacji programu LEADER+ nastąpiá czas, kiedy juĪ wydano Ğrodki
pozyskane na realizacjĊ Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i jeszcze
nie byáy uruchomione Ğrodki z okresu programowania 2007-13. Ta sytuacja moĪe
spowodowaü utratĊ doĞwiadczonych i przeszkolonych pracowników przez LGD.
PoĪądane byáoby nakáadanie siĊ na siebie okresów programowania dla zapewnienia
ciągáoĞci finansowania lub wczeĞniejsze uruchamianie nowych dziaáaĔ.
Potrzeby doradcze LGD są dosyü spore ale tylko co trzecia Grupa ma Ğrodki na
szkolenia. Natomiast wiĊkszoĞü respondentów wskazaáo, Īe LGD nie ma Ğrodków na to
aby zapáaciü instytucji prowadzącej za szkolenie.
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Summary
After a period of realization LEADER+ programme there is a hole in a budget of Local
Activity Group (LAG). There is no financial support for Local Activity Groups between two EU
sources of money for LAG-s. Because of the fact that LEADER+ has finished but new programs
for the period of time 2007-13 has not started yet. This kind of situation can cause that human
capital in LAG-s can be lost.
The need for advisory services of Local Activity Groups are limited by financial factors.
Only one-third of the LAG-s have got a money for advisory service.
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Wykorzystanie Ğrodków Europejskiego Funduszu
Spoáecznego na doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji
kadr na przykáadzie Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Using European Social Fund’s resources in advancement of staff’s
skills and qualifications – an example of the Sectoral Operational
Programme Human Resources Development 2004-2006
Gáównym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiĊkszenie spójnoĞci
gospodarczej i spoáecznej w paĔstwach czáonkowskich. Dla sfery spoáecznej, instrumentem polityki
spójnoĞci pozostaje Europejski Fundusz Spoáeczny, który finansuje przedsiĊwziĊcia związane
z polityką zatrudnienia i rozwojem zasobów ludzkich, a zwáaszcza dziaáania w obszarze
aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób zagroĪonych bezrobociem, przeciwdziaáania
wykluczeniu spoáecznemu, ksztaácenia ustawicznego, doskonalenia kadr dla gospodarki i rozwoju
przedsiĊbiorczoĞci, aktywizacji zawodowej kobiet. W Polsce, caáoĞü Ğrodków tego funduszu
przeznaczona jest obecnie na realizacjĊ priorytetów Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki.
W przygotowaniu tego programu duĪą rolĊ odegraáy doĞwiadczenia minionego okresu
programowania, gdzie kwestie te realizowane byáy w ramach priorytetu 2 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a zwáaszcza w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Zasadniczym celem niniejszego referatu jest ocena przedsiĊwziĊü realizowanych
w schemacie konkursowym Dziaáania 2.3. SPO RZL, obejmująca m.in.: charakterystykĊ
przedsiĊbiorstw korzystających ze wsparcia, motywy uczestnictwa w projektach, zakres i rodzaj
wsparcia EFS, tematykĊ i ocenĊ przydatnoĞci realizowanych szkoleĔ. Dodatkowym celem jest
równieĪ wskazanie aktualnych moĪliwoĞci finansowania ze Ğrodków EFS przedsiĊwziĊü, które
poprzez rozwój zasobów ludzkich, zapewniü mają podniesienie konkurencyjnoĞci i rozwój
potencjaáu adaptacyjnego przedsiĊbiorstw.

Gáównym celem polityki strukturalnej Unii Europejskiej jest zwiĊkszenie
spójnoĞci gospodarczej i spoáecznej w paĔstwach czáonkowskich1, co prowadziü ma do
1

Podstawy prawne dla okresu programowania 1999-2006: Rozporządzenie Rady (CE) n. 1260/1999 z 21
czerwca 1999, odnoĞnie dyspozycji generalnych w sprawie funduszy strukturalnych [w] Dz. U. L 161 z
26.06.1999, s. 1; dla okresu programowania 2007-2013: Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca
2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spoáecznego oraz Funduszu SpójnoĞci i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 [w] Dz. U. L 210 z 31.07.2006, s. 25-78.
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zmniejszenia róĪnic w rozwoju miĊdzy regionami UE2. Podstawowym instrumentem
realizacji tej polityki są dwa fundusze strukturalne3 - Europejski Fundusz Spoáeczny
(EFS) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - które na lata
2007-2013 dysponują kwotą 336 miliardów euro. WiĊkszoĞü tej kwoty przypada na
finansowanie programów krajowych.
Dla sfery spoáecznej, instrumentem polityki spójnoĞci pozostaje Europejski
Fundusz Spoáeczny4, który powstaá na mocy Traktatów Rzymskich w 1960 roku, dla
wspóáfinansowania przedsiĊwziĊü paĔstw czáonkowskich UE związanych z polityką
zatrudnienia i rozwojem zasobów ludzkich. EFS finansuje zwáaszcza dziaáania
w obszarze aktywizacji zawodowej bezrobotnych i osób zagroĪonych bezrobociem,
przeciwdziaáania wykluczeniu spoáecznemu, ksztaácenia ustawicznego, doskonalenia
kadr dla gospodarki i rozwoju przedsiĊbiorczoĞci, aktywizacji zawodowej kobiet.
W Polsce, caáoĞü Ğrodków tego funduszu przeznaczona jest obecnie na realizacjĊ
priorytetów Programu Operacyjnego Kapitaá Ludzki. W przygotowaniu tego programu
duĪą rolĊ odegraáy doĞwiadczenia minionego okresu programowania, gdzie kwestie te
realizowane byáy w ramach priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, a zwáaszcza w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
Niniejszy referat, poĞwiĊcony wykorzystaniu Ğrodków Europejskiego Funduszu
Spoáecznego na doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr polskiej gospodarki,
nawiązuje do dotychczasowych osiągniĊü w tym zakresie. Jego zasadniczym celem jest
ocena przedsiĊwziĊü realizowanych w schemacie konkursowym5 Dziaáania 2.3.,
obejmująca m.in.: charakterystykĊ przedsiĊbiorstw korzystających ze wsparcia, motywy
uczestnictwa w projektach, zakres i rodzaj wsparcia EFS, tematykĊ i ocenĊ przydatnoĞci
realizowanych szkoleĔ. Wiedza na ten temat jest bowiem niezbĊdnym warunkiem dla
efektywnego i racjonalnego wykorzystania Ğrodków tego funduszu.
Celem referatu jest równieĪ wskazanie aktualnych moĪliwoĞci finansowania
ze Ğrodków EFS przedsiĊwziĊü, które poprzez rozwój zasobów ludzkich, zapewniü mają
podniesienie konkurencyjnoĞci firm i rozwój potencjaáu adaptacyjnego przedsiĊbiorstw.

2
WiĊcej: M. Rudnicki, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo WyĪszej Szkoáy Bankowej,
PoznaĔ 2000; I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w paĔstwach czáonkowskich,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3
Oprócz funduszy strukturalnych, polityka strukturalna finansowana jest z Funduszu SpójnoĞci oraz
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
4
Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spoáecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 [w] Dz. U. L 210
z 31.07.2006, s. 12-18.
5
Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostĊpu do informacji o zasadach jego
przeprowadzania oraz do listy projektów wyáonionych do dofinansowania. Konkurs moĪe przyjąü formĊ
konkursu zamkniĊtego lub konkursu otwartego. Konkurs zamkniĊty organizowany jest cyklicznie.
W konkursie zamkniĊtym okreĞla siĊ z góry jeden (jeĞli konkurs bĊdzie organizowany tylko raz) lub kilka
nastĊpujących po sobie terminów naboru wniosków. Instytucja Organizująca Konkurs ogáasza konkurs
okreĞlając daty otwarcia oraz daty zamkniĊcia naboru wniosków, tj. okres w którym bĊdą przyjmowane
wnioski. W konkursie otwartym nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągáy, do wyczerpania
okreĞlonego limitu Ğrodków lub do zamkniĊcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją Instytucji
Organizującej Konkurs. Wyniki oceny są ogáaszane cyklicznie bądĨ na bieĪąco. Za: Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007-2013, Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 5 lipca 2007 r., s. 5-6.
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SPO RZL byá jednym z szeĞciu sektorowych programów operacyjnych, które
sáuĪyáy wdraĪaniu postanowieĔ Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Celem
ogólnym miaáa byü „budowa otwartego opartego na wiedzy spoáeczeĔstwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze ksztaácenia, szkolenia
i pracy”6. Cele strategiczne postawione przed tym programem wpisywaáy siĊ takĪe
w zaáoĪenia Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a jednym z priorytetowych zadaĔ
pozostawaáo doskonalenie kadr gospodarki.
Opracowany po raz pierwszy dla Polski, SPO RZL byá w istocie nowatorskim
dokumentem ze wzglĊdu na sposoby okreĞlania priorytetów, a takĪe na moĪliwoĞci
páynące z faktu wsparcia dziaáaĔ z funduszy zewnĊtrznych. Wydaje siĊ, Īe jednym
z waĪniejszych czynników warunkujących powodzenie tego programu byáa koniecznoĞü
zbudowania skutecznych instrumentów w sferze rynku pracy (np. w zakresie szkoleĔ
i podwyĪszania kwalifikacji pracowników) oraz bardziej precyzyjnego adresowania
proponowanych dziaáaĔ do wáaĞciwych adresatów.
Do tej pory, jak sami twórcy SPO RZL przyznali, polski rynek usáug
szkoleniowych byá sáabo rozpoznany7, co powodowaáo trudnoĞci w weryfikacji jakoĞci
oferowanych kursów i nie dawaáo gwarancji efektywnego wykorzystania Ğrodków na
szkolenia. Szacowano, Īe istniaáo w tym czasie ok. 12 tys. podmiotów oferujących takie
usáugi, przy czym blisko poáowa pozostawaáa poza ewidencją i kontrolą. Kolejnym
problemem byá brak powiązaĔ systemu ksztaácenia szkolnego i pozaszkolnego,
co spowodowaáo, Īe jednym z waĪniejszych celów okazaáo siĊ stworzenie warunków na
rzecz powszechnego uczestnictwa w edukacji zawodowej. Tak okreĞlony cel miaá zostaü
osiągniĊty poprzez wzmocnienie systemu zachĊt dla pracodawców inwestujących
w rozwój pracownika, rozwiniĊcie systemu motywacji dla osób zainteresowanych
podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, a takĪe podwyĪszanie jakoĞci oferowanych
szkoleĔ. I choü byáy juĪ jakieĞ doĞwiadczenia w zakresie pomocy doradczoszkoleniowej dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw8, nowe uwarunkowania stwarzaáy
zupeánie inne moĪliwoĞci dziaáania. Nawet wiĊc jeĞli plan wydatkowania Ğrodków
Wspólnoty na cele spoáeczne zawarty w SPO RZL oparty byá na analizach, nieáatwo
byáo przewidzieü efekty oddziaáywania EFS na polski rynek pracy.
W SPO RZL w priorytecie 2: Rozwój spoáeczeĔstwa opartego na wiedzy,
znalazáo siĊ Dziaáanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, którego gáównym
celem byáo „Podniesienie konkurencyjnoĞci i rozwój potencjaáu adaptacyjnego
przedsiĊbiorstw poprzez inwestycje w kadry.”9 W zaáoĪeniach schematu konkursowego
przyjĊto, Īe wsparciem objĊtych zostanie piĊü typów projektów: 10
x szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników
przedsiĊbiorstw (podwyĪszenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji
i umiejĊtnoĞci) – ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi

6
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Zaáącznik do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. (poz. 1743), Dziennik Ustaw Nr 166, Poz. 1743, s. 87.
7
TamĪe, s. 89.
8
Np. w ramach realizacji krajowego programu: „Kierunki dziaáaĔ Rządu wobec maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw 2003-2006”.
9
Uzupeánienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, s. 107.
10
TamĪe, s. 108.
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x
x
x

x

(w tym w systemie edukacji na odlegáoĞü, kursy zawodowe w zakresie jĊzyków
obcych, zastosowanie technologii informacyjnych),
studia podyplomowe dla pracowników przedsiĊbiorstw i kadry zarządzającej
mające na celu podwyĪszenie lub zdobycie nowych kwalifikacji,
praktyczne szkolenia i staĪe dla pracowników przedsiĊbiorstw odbywane
w jednostkach naukowych,
szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników
przedsiĊbiorstw w zakresie usprawniania zarządzania (zwáaszcza zasobami
ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy
organizacji pracy, zarządzania bezpieczeĔstwem i higieną pracy oraz
uelastyczniania form Ğwiadczenia pracy,
podwyĪszanie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie
przygotowania do pracy (np. o niskich kwalifikacjach).

Pojawiáy siĊ jednak pytania: Czy dziaáania te odpowiadają potrzebom
rynkowym? Które z powyĪszych przedsiĊwziĊü cieszyáy siĊ bĊdą najwiĊkszym
zainteresowaniem? Jakie przedsiĊbiorstwa z nich skorzystają? Jak przydatnoĞü
i efektywnoĞü realizowanych projektów ocenią ich beneficjenci? Uzyskanie odpowiedzi
na te pytania moĪliwe byáo dopiero po zakoĔczeniu realizacji SPO RZL. Stanowiáo to
cel badania przeprowadzonego w miesiącach luty – czerwiec 2007 r. na zlecenie
Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
W sumie w ramach SPO RZL 2004-2006 zrealizowano 687 projektów. Ogromną
ich wiĊkszoĞü stanowiáy projekty szkoleniowe, w tym przede wszystkim szkolenia
ogólne (603 projekty) a takĪe szkolenia specjalistyczne (6 projektów). Projektów
oferujących studia podyplomowe byáo 96, natomiast Īaden nie dotyczyá praktycznych
szkoleĔ i staĪy w jednostkach naukowych. Biorąc pod uwagĊ typ oferowanych szkoleĔ,
w projektach przewaĪaáy szkolenia otwarte (60%), zamkniĊte stanowiáy 40%. Do
najpopularniejszych kategorii tematycznych szkoleĔ11 naleĪaáy: organizacja i
zarządzanie, szkolenia zawodowe, organizacja i techniki sprzedaĪy, zarządzanie
zasobami ludzkimi oraz umiejĊtnoĞci interpersonalne. Przy czym duĪe firmy dwukrotnie
czĊĞciej korzystaáy ze szkoleĔ z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i umiejĊtnoĞci
interpersonalnych, niĪ firmy z sektora MĝP (por. wykres 1).12

WYKRES
1.
POPULARNOĝû
TEMATYKI
SZKOLEē
W
PROJEKTACH
PRZEDSIĉBIORSTW DUĩYCH (DP) ORAZ MAàYCH I ĝREDNICH (MĝP)

11

DLA

tzn. pojawiających siĊ w najwiĊkszej liczbie projektów.
Doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach Dziaáania 2.3.
schemat a) SPO RZL 2004-2006, Warszawa, sierpieĔ 2007, s. 46-47.

12
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ħródáo: Doskonalenie umiejĊtnoĞci i kwalifikacji kadr. Badanie projektów szkoleniowych w ramach
Dziaáania 2.3. schemat a) SPO RZL 2004-2006, Warszawa, sierpieĔ 2007, s. 48.

Ze szkoleĔ korzystaáy gáównie przedsiĊbiorstwa naleĪące do sektora MĝP stanowiáy one okoáo 90,2% ogóáu firm – beneficjentów projektów. JeĞli chodzi
o beneficjentów ostatecznych (osoby biorące udziaá w szkoleniach), to podobnie
wiĊkszoĞü z nich, choü juĪ nie tak przewaĪającą, bo 61,2% stanowili pracownicy mikro,
maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw. Analiza przedmiotu dziaáalnoĞci firm korzystających
ze wsparcia pokazuje, Īe byáy to gáównie przedsiĊbiorstwa naleĪące do sektora usáug
rynkowych (55%), szczególnie handlowe (22%), a takĪe informatyczne (10%) oraz
Ğwiadczące usáugi ksiĊgowe i prawne (13%). Bardzo niewiele byáo firm z sektora usáug
nierynkowych (ochrony zdrowia i pomocy spoáecznej - 4%, a edukacji i szkoleĔ tylko
1%).13
Przy podejmowaniu decyzji o udziale w szkoleniu najwaĪniejsze okazaáy siĊ
kryteria merytoryczne, związane z tematyką szkolenia i jej przydatnoĞcią dla firmy.
WĞród motywów podjĊcia takiej decyzji przedsiĊbiorcy wymieniali najczĊĞciej potrzebĊ
rozwoju kwalifikacji zawodowych i róĪnorodnych kompetencji pracowników (51,5%
firm). Na znaczenie szkolenia dla rozwoju firmy wskazuje 28% przedsiĊbiorców.
Analogicznie, przy wyborze konkretnego szkolenia najwaĪniejsze dla firm okazaáo siĊ
13

TamĪe, s. 29.
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dobre dopasowanie tematyki do potrzeb firmy (61%) oraz znaczenie tematyki dla
strategii rozwoju firmy (47%).14 UwzglĊdniając fakt, iĪ stosunkowo niewielu
pracowników uczestniczyáo w szkoleniach zorientowanych na bardziej bieĪące potrzeby
firmy (w szkoleniach zawodowych wziĊáo udziaá tylko 8% pracowników, w szkoleniach
w zakresie ksiĊgowoĞci – 6%, BHP – 5%15) naleĪy stwierdziü, Īe wáaĞnie moĪliwoĞü
dofinansowania szkolenia z EFS skáania przedsiĊbiorstwa (przynajmniej znaczną ich
czĊĞü) do wychodzenia poza bieĪące potrzeby szkoleniowe i do inwestowania w rozwój
zasobów ludzkich, co nadaje przedsiĊwziĊciom szkoleniowym bardziej proaktywny
i perspektywiczny charakter. Dotyczy to zwáaszcza firm mikro i maáych, które rzadko
wysyáają pracowników na komercyjne (peánopáatne) szkolenia dostarczające wiedzy
i umiejĊtnoĞci umoĪliwiających innowacyjnoĞü i rozwój firmy.
PrzydatnoĞü szkoleĔ i ich adekwatnoĞü do potrzeb zostaáa oceniona bardzo
wysoko. AĪ 79% pracodawców uznaáo, Īe podczas szkoleĔ ich pracownicy zdobyli duĪo
potrzebnej i cennej wiedzy oraz umiejĊtnoĞci. Ocena szkoleĔ przez samych
pracowników wypadáa równie pozytywnie – 92% uczestników szkoleĔ stwierdziáo, Īe
szkolenie byáo zdecydowanie lub raczej adekwatne do ich potrzeb zawodowych.16
Za istotne dla rozwoju oceniáo szkolenia 91% firm – beneficjentów. Równie
wysoko zostaá oceniony ich wpáyw na innowacyjnoĞü – dla 61% firm byá on istotny,
w tym dla 22% - bardzo istotny. NajwyĪszy odsetek takich ocen wystąpiá wĞród firm
mikro, co jest szczególnie waĪne, zwaĪywszy na „opóĨnienie technologiczne
i organizacyjne wĞród najmniejszych firm.”17 Taka pozytywna ocena wynikaü moĪe
z faktu, Īe 89% instytucji oferujących szkolenia konsultowaáo swoją ofertĊ przed
záoĪeniem wniosku z potencjalnymi klientami, na skutek czego 30% instytucji dokonaáo
w niej zmian, polegających najczĊĞciej na rozszerzeniu proponowanej tematyki
szkoleĔ.18
WartoĞü zakontraktowanego wsparcia wynosiáa okoáo 856 648 tys. PLN, co
stanowiáo 86,44% wartoĞci realizowanych projektów szkoleniowych.19 Przy czym dla
przedsiĊbiorstw duĪych szacuje siĊ áączne wsparcie w wysokoĞci 371 098 tys. PLN, co
oznacza Ğrednie wsparcie przypadające na jedną duĪą firmĊ na poziomie 38,4 tys. PLN.
WartoĞü przeciĊtnego wsparcia, przypadającego na jednego uczestnika szkolenia pracownika duĪej firmy – osiągnĊáa poziom 3 137 PLN. JeĞli chodzi o firmy maáe
i Ğrednie, to objĊte zostaáy one áącznym wsparciem w wysokoĞci 385 248 tys. PLN, co
daje kwotĊ wsparcia 4,4 tys. PLN, przypadającego na jedną firmĊ. Pracownicy maáych
i Ğrednich firm, biorący udziaá w szkoleniach skorzystali ze wsparcia w wysokoĞci
Ğrednio 1 895 PLN kaĪdy.20 Jak widaü, wielkoĞü áącznego wsparcia przeznaczonego dla
firm duĪych oraz maáych i Ğrednich ksztaátowaáa siĊ na zbliĪonym poziomie. Jednak
z uwagi na koncentracjĊ wsparcia na znacznie mniejszej liczbie duĪych przedsiĊbiorstw,
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przeciĊtna wysokoĞü wsparcia przypadającego na jedną duĪą firmĊ znacznie
przewyĪszaáa analogiczny wskaĨnik dla firm maáych i Ğrednich. Natomiast istotna
róĪnica wysokoĞci wsparcia przypadającego na jednego uczestnika szkolenia wynika
stąd, Īe pracownicy duĪych przedsiĊbiorstw czĊĞciej uczestniczyli w szkoleniach
zamkniĊtych, których tematyka jest ĞciĞle dopasowana do profilu i potrzeb a koszt
o 50% wyĪszy niĪ koszt udziaáu w szkoleniach otwartych, z których korzystali gáównie
pracownicy firm maáych i Ğrednich.21
Wyniki badania dowodzą, Īe dofinansowanie z EFS w znacznej mierze
przesądziáo o skorzystaniu ze szkoleĔ przez firmy biorące w nich udziaá. Ponad poáowa
firm (54%) nie wysáaáaby swoich pracowników na szkolenie, gdyby musiaáa finansowaü
je w caáoĞci z wáasnych Ğrodków, w tym 20% firm wyraziáo na ten temat opiniĊ
„zdecydowanie nie”, reszta firm (34%) – „raczej nie”. Jako powód rezygnacji ze
szkolenia w przypadku peánej odpáatnoĞci, przedsiĊbiorcy wymieniali na przede
wszystkim bariery finansowe (81%), tzn. wysoki koszt szkolenia i brak w firmie
funduszy na sfinansowanie szkoleĔ pracowników. Dofinansowanie szkoleĔ z EFS
stanowiáo silny impuls do skierowania na szkolenie pracowników zwáaszcza dla
najmniejszych firm, bowiem aĪ 59% firm mikro nie skorzystaáoby ze szkolenia
peánopáatnego, zaĞ spoĞród firm maáych – 57%.22 Jedynie dla 12% badanych firm
(przede wszystkim duĪych) fakt wspóáfinansowania szkoleĔ byá na tyle maáo istotny, Īe
stwierdziáy, iĪ wysáaáyby swoich pracowników na tego typu szkolenie nawet wówczas,
gdy caákowicie musiaáyby pokryü jego koszty.23
W obecnym okresie programowania nastąpiáy liczne zmiany w konstrukcji
systemu wsparcia w ramach funduszy strukturalnych. Jednym z nich pozostaá nadal
Europejski Fundusz Spoáeczny, którego obszary wsparcia pozostają bez zmian i odnoszą
siĊ do nastĊpujących zagadnieĔ: adaptacyjnoĞü pracowników i przedsiĊbiorstw,
zwiĊkszanie dostĊpu do zatrudnienia, przeciwdziaáanie wykluczeniu spoáecznemu przez
integracjĊ zawodową i zwalczanie dyskryminacji na rynku pracy, inwestycje w kapitaá
ludzki, partnerstwo na rzecz reform rynku pracy, wzmacnianie zdolnoĞci
administracyjnych krajowych, regionalnych i lokalnych sáuĪb publicznych. Pojawiáy siĊ
jednak pewne zmiany, związane miĊdzy innymi z moĪliwoĞcią wzajemnego
finansowania komplementarnych dziaáaĔ przez EFS i EFRR do 10 % na poziomie
priorytetu (tzw. cross financing). Podniesiona zostaáa takĪe maksymalna stopa
wspóáfinansowania wspólnotowego do 85 % wydatków kwalifikowanych.24 PodkreĞlono
równieĪ znaczenie projektów realizowanych w partnerstwie róĪnych podmiotów25.
Podstawą wydatkowania Ğrodków unijnych w Polsce jest Narodowa Strategia
SpójnoĞci (NSS) na lata 2007 – 2013, strategiczny dokument, okreĞlający krajowe
priorytety oraz obszary, na które bĊdą przeznaczane Ğrodki unijne i krajowe w tym
21
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okresie. Jednym ze szczegóáowych programów wdraĪania NSS jest Program Operacyjny
Kapitaá Ludzki, zaakceptowany przez KomisjĊ Europejską w dniu 28 wrzeĞnia 2007
roku.26 Zgodnie z zaáoĪeniami programu, jednym z najistotniejszych obszarów wsparcia
staje siĊ „rozwój potencjaáu adaptacyjnego pracowników i przedsiĊbiorstw”, a celem
strategicznym jest „poprawa zdolnoĞci adaptacyjnych pracowników i przedsiĊbiorstw do
zmian zachodzących w gospodarce” 27. Dwa, spoĞród dziesiĊciu priorytetów PO KL,
mają szczególne znaczenie dla rozwoju kadr gospodarki. Są to:
x Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjaáu adaptacyjnego
przedsiĊbiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
x Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki.
Pierwszy z wymienionych priorytetów posiada wymiar centralny (dziaáania
systemowe
ukierunkowane
na
podnoszenie
adaptacyjnoĞci
pracowników
i przedsiĊbiorstw), a drugi regionalny (wsparcie osób w procesie nabywania kwalifikacji
zawodowych). Realizacja projektów w trybie systemowym ma miejsce wtedy, gdy
beneficjenci wskazani są imiennie, w trybie konkursowym, gdy w grupie beneficjentów
znajdują siĊ miĊdzy innymi instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy,
administracja rządowa i samorządowa, a takĪe przedsiĊbiorcy28 czy instytucje otoczenia
biznesu.
Z punktu widzenia nowych moĪliwoĞci, dla podnoszenia kwalifikacji kadr
gospodarki krajowej, szczególne znaczenie mają dwa pierwsze cele szczegóáowe
Priorytetu II.
Pierwszy z nich, „Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia
adaptacyjnoĞci pracowników i przedsiĊbiorstw”, dotyczy poprawy jakoĞci usáug
szkoleniowych. Cel ten zaplanowano osiągnąü poprzez podniesienie jakoĞci usáug
szkoleniowych Ğwiadczonych dla przedsiĊbiorstw29. Efektem tych dziaáaĔ bĊdzie,
zgodnie z zaáoĪeniami PO KL, miĊdzy innymi objĊcie usáugami doradczymi,
szkoleniowymi lub innymi formami podwyĪszania kwalifikacji 90% konsultantów
Ğwiadczących usáugi na rzecz rozwoju przedsiĊbiorczoĞci w akredytowanych
instytucjach oraz objĊcie usáugami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami
podwyĪszania kwalifikacji (prowadzącymi do uzyskania powszechnie uznawanych
certyfikatów) 4 000 osób naleĪących do kadry szkoleniowej.
Drugi cel Priorytetu II, „Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siáy
roboczej”, dotyczy podwyĪszania kwalifikacji pracowników. Dla osiągniĊcia tak
26

Program Operacyjny Kapitaá Ludzki jest finansowany w 85% ze Ğrodków Unii Europejskiej (Europejskiego
Funduszu Spoáecznego) oraz w 15% ze Ğrodków krajowych. CaáoĞü kwoty, jaką przewidziano na realizacjĊ
Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkáad finansowy Europejskiego Funduszu Spoáecznego to
ponad 9,7 mld euro, pozostaáą czĊĞü stanowią Ğrodki krajowe.
27
Program Operacyjny Kapitaá Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 7 wrzeĞnia 2007 r., s. 115.
28
W rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z póĨn. zm.).
29
W szczególnoĞci poprzez: rozwój i upowszechnianie standardów organizacyjnych instytucji oraz standardów
Ğwiadczonych przez nie usáug, podnoszenie kwalifikacji i umiejĊtnoĞci osób Ğwiadczących usáugi szkoleniowe
i doradcze oraz usáugi na rzecz rozwoju przedsiĊbiorczoĞci i innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstw, wsparcie procesu
certyfikacji kwalifikacji kadry szkoleniowej, wsparcie systemu kompleksowych usáug Ğwiadczonych przez
instytucje na rzecz przedsiĊbiorców oraz osób zamierzających rozpocząü dziaáalnoĞü gospodarczą.

120

okreĞlonego celu przewidziano realizacjĊ dziaáaĔ miĊdzy innymi w zakresie organizacji
zamkniĊtych i otwartych szkoleĔ, studiów podyplomowych, doradztwa, prognozowania
kierunków rozwoju kwalifikacji zawodowych, upowszechniania nowych kierunków
i metod ksztaácenia, diagnozowania potrzeb szkoleniowych pracowników czy
profesjonalizacji zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiĊbiorstwach. W efekcie tak
podjĊtych dziaáaĔ wsparciem mają zostaü objĊte przedsiĊbiorstwa (60 tys. w skali kraju),
które w ramach projektów ponadregionalnych zaplanują szkolenia dla swych
pracowników, oraz pracownicy (350 tys. osób w skali kraju), którzy podniosą swoje
kwalifikacje zawodowe w ramach owych szkoleĔ.
Zmiany gospodarcze w zróĪnicowany sposób wpáywają na rozwój regionów, co
w konsekwencji powodowaü moĪe negatywne skutki dla rynku pracy, powstaáe
w wyniku procesów adaptacyjnych przedsiĊbiorstw. Dla zmniejszenia tego ryzyka,
waĪnym jest wzmocnienie kompetencji kadr w zarządzaniu owymi procesami zmian,
przy jednoczesnym wsparciu samych przedsiĊbiorstw (czĊsto maáych firm nie staü jest
na zakup okreĞlonej usáugi), samorządów, a zwáaszcza pracowników. Wzrastający popyt
na szkolenia powinien wiĊc nie tylko odpowiadaü zapotrzebowaniom firm na rynku
regionalnym, ale wpisywaü siĊ takĪe w priorytety rozwoju regionu. Szczególne
znaczenie dla rozwoju kadr ma wiĊc pierwszy cel szczegóáowy Priorytetu VIII: „Rozwój
wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siáy roboczej”, który ma przynieĞü efekt w
postaci objĊcia wsparciem 140 tys. przedsiĊbiorstw, których pracownicy uczestniczyü
bĊdą w szkoleniach, i okoáo 200 tys. dorosáych pracowników, zaangaĪowanych w proces
podnoszenia lub nabywania nowych kwalifikacji. Zgodnie z zaáoĪeniami PO KL, wynik
ten zostanie osiągniĊty miĊdzy innymi poprzez realizacjĊ szkoleĔ specjalistycznych
i ogólnych dla pracowników i kadr zarządzających, nabywanie i podwyĪszanie
kwalifikacji pracowników, pomoc w wyborze nowego zawodu czy organizacjĊ staĪy
i szkoleĔ praktycznych.
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Summary
The main goal of structural policy of European Union is to enhance economic and social
coherence among member states. In social sphere the instrument of coherence policy is the
European Social Fund that allocates funds for undertakings connected with employment policy
and human resources development, especially undertakings in the area of vocational activation of
the unemployed and endangered of being unemployed, counteracting social exclusion, connected
with lifelong learning, staff advancement in economy and development of enterprise, vocational
activation of women. In Poland total amount of funds from ESF is directed to priorities of
Operational Programme Human Capital. In preparing this programme main role was played by
experiences of previous time of preparation, where those issues were achieved under priority 2 of
Integrated Operational Programme Regional Development, especially Sectoral Operational
Programme Human Resources Development (SOP HRD).
The main goal of this paper is to evaluate undertakings fulfilled in the competition scheme
of Action 2.3. SOP HRD, containing for example: characteristics of enterprises being supported,
motives of participation in projects, scope and kind of the ESF support, themes and evaluation of
training usefulness. Another goal is to point to current possibilities of funding undertakings from
the ESF, that through human resources development should warrant greater competiveness and
development of adaptive potential of enterprises.
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Porównanie ocen zróĪnicowania szkolnictwa wyĪszego
w latach 1999 – 2006 w Polsce na podstawie róĪnych metod
normalizacji danych
Comparison of rating higher education diversity in Poland
in 1999-2006 on the basis of normalize data methods
Badanie konkurencyjnoĞci szkolnictwa wyĪszego jest zagadnieniem interesującym
i waĪnym przede wszystkim z uwagi na dynamiczny rozwój szkolnictwa wyĪszego, zwáaszcza
w ostatnich 15 latach. W pracy zostaáa podjĊta próba oceny stanu szkolnictwa wyĪszego w Polsce
przy pomocy syntetycznego miernika skonstruowanego z zastosowaniem metod normalizacji
danych. Przygotowano równieĪ rankingi i klasyfikacje przedziaáowe województw ze wzglĊdu na
stan szkolnictwa wyĪszego w latach 1999-2006. Ponadto wartoĞci miernika, rankingi i klasyfikacje
przygotowano z zastosowaniem czterech róĪnych metod normalizacji zmiennych diagnostycznych:
standaryzacji, unitaryzacji zerowanej, przeksztaácenia ilorazowego na podstawie Ğredniej oraz
przeksztaácenia ilorazowego na podstawie minimum i maksimum. Porównano uzyskane wyniki
i nie stwierdzono istotnych róĪniü miĊdzy nimi.

WstĊp
W ciągu ostatnich 15 lat w polskim szkolnictwie wyĪszym dokonaáy siĊ zmiany
o fundamentalnym charakterze. Do niedawna studia wyĪsze w Polsce miaáy w praktyce
charakter elitarny. Podczas naboru uwzglĊdniano specjalne preferencje dla osób
pochodzących z pewnych grup spoáecznych i zawodowych. Liczba miejsc na studiach
oferowanych przez uczelnie obejmowaáa dla zaledwie kilka procent maturzystów.
W efekcie wiĊkszoĞü polskiej máodzieĪy zmuszona byáa koĔczyü edukacjĊ wraz
z ukoĔczeniem szkoáy Ğredniej lub zawodowej.
Przeksztaácenia systemu spoáeczno-gospodarczego i politycznego, które nastąpiáy
w Polsce po 1989 roku, odegraáy znaczący wpáyw na wzrost ĞwiadomoĞci potrzeby
posiadania wiedzy w spoáeczeĔstwie, a konsekwencji na zmianĊ kierunków
i dynamiki rozwoju szkolnictwa wyĪszego. Szybko rosnące w spoáeczeĔstwie
zapotrzebowanie na poszerzanie horyzontów edukacyjnych staáo siĊ jedną z gáównych
przyczyn dynamicznego rozwoju uczelni wyĪszych w Polsce, jaki nastąpiá w latach
1990.
Ogromny wpáyw na ksztaátowanie oraz ewolucjĊ procesów gospodarczych
wywiera dynamiczne zwiĊkszenie moĪliwoĞci przetwarzania, przepáywu i udostĊpniania
123

wiedzy. Nowoczesna gospodarka stanowi system praktycznie caákowicie oparty na
gromadzeniu danych, ich przetwarzaniu i udostĊpnianiu w postaci uĪytecznej informacji.
Informacja staáa siĊ jednym z najwaĪniejszych zasobów ekonomicznych. Jedną
z najwaĪniejszych przyczyn staá siĊ bardzo szybki rozwój nauki i nowoczesnych
technologii, przede wszystkim informacyjnych i komunikacyjnych.
W nowoczesnej gospodarce, czĊsto okreĞlanej jako gospodarka elektroniczna lub
gospodarka cyfrowa, dominuje zapotrzebowanie na pracownika wszechstronnie
wyksztaáconego, posiadającego fachową wiedzĊ oraz umiejĊtnoĞci samodzielnej analizy
w oparciu o posiadane wyksztaácenie. Nieustannie zwiĊkszający siĊ w gospodarce popyt
na fachową wiedzĊ i nowoczesne technologie determinuje szybki wzrost popytu na
posiadanie wyĪszego wyksztaácenia. Efektem jest dynamiczny rozwój iloĞciowy sektora
szkolnictwa wyĪszego oraz wzrost zapotrzebowania na nowe kierunki studiów
odpowiadające nowym dziedzinom nauki.
W chwili obecnej wyksztaácenie wyĪsze najczĊĞciej traktowane jest jako
inwestycja otwierająca perspektywy rozwoju zawodowego, a w konsekwencji
umoĪliwiająca osiągniĊcie w przyszáoĞci satysfakcjonującego wynagrodzenia. Wedáug
znaczącej liczby Polaków wzrost poziomu wyksztaácenia znacząco zwiĊksza moĪliwoĞci
znalezienia lepszej pracy, a tym samym wyĪszych zarobków1. Solidniejsza wiedza
u pracowników to takĪe lepsza mobilnoĞü zawodowa, aktywnoĞü oraz efektywnoĞü
pracy. Dyplom szkoáy wyĪszej to takĪe prestiĪ oraz jedna z „form aktywnoĞci ludzkiej,
która w mniejszym, bądĨ wiĊkszym stopniu, jest próbą odpowiedzi na pytanie o naturĊ
czáowieka i jakoĞü jego miejsca w antroposferze”2.
Konsekwencją przedstawionych tendencji rozwojowych w gospodarce oraz
zmian w spoáeczeĔstwie jest fakt, Īe „szkolnictwo wyĪsze w ostatnich latach odgrywa
coraz wiĊkszą rolĊ w Īyciu spoáecznym jak i gospodarczym paĔstwa. Jego sytuacja
uwarunkowana jest zarówno czynnikami o znaczeniu globalnym, jak i krajowym”3.
Regulacje prawne oraz ogólny zarys systemu szkolnictwa wyĪszego w Polsce
Pierwszym aktem prawnym, który regulowaá funkcjonowanie systemu
szkolnictwa wyĪszego w Polsce byáa „Ustawa o szkolnictwie wyĪszym” z dnia
12 wrzeĞnia 1990 roku4. Kolejne etapy reformowania szkolnictwa wyĪszego
wyznaczaáy: „Ustawa o wyĪszych szkoáach zawodowych” z dnia 26 czerwca 1997 roku5
oraz zobowiązanie siĊ przez PolskĊ w 1999 roku do respektowania, promowania
i wdraĪania Deklaracji BoloĔskiej6. Do najbardziej znaczących zmian, w tej deklaracji
naleĪaáo wprowadzenie dwuetapowego toku studiów oraz umoĪliwienie programów
miĊdzyuczelnianej wymiany studentów i kadr naukowych.

1

ĝcieĪki edukacyjne Polaków, GUS, Warszawa 2004.
U. Ostrowska: DoĞwiadczanie wartoĞci edukacyjnych w szkole wyĪszej ART. Bydgoszcz, Bydgoszcz 1998.
3
M. Dutkowski, A. Hildebrandt, T. Piekarec., M. Tarkowski: Szkolnictwo wyĪsze w Polsce, uwarunkowania,
ocena, rekomendacje – raport wstĊpny, Zeszyt 28/2001, IBnGR, GdaĔsk 2001.
4
Dziennik Ustaw z 1990 r. Nr 65, poz. 361. Ustawa z dnia 12 wrzeĞnia 1990 r. o szkolnictwie wyĪszym;
Warszawa 1990.
5
Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 96, poz. 590. Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyĪszych szkoáach
zawodowych; Warszawa 1997.
6
Deklaracja BoloĔska, Szkolnictwo wyĪsze w Europie, MNiSW, http://www.nauka.gov.pl; 1998.
2
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W chwili obecnej podstawą prawną regulującą funkcjonowanie system
szkolnictwa wyĪszego w Polsce jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo
o szkolnictwie wyĪszym”7. Wedáug niej uczelnie wyĪsze dzielone są na publiczne
(paĔstwowe) oraz niepubliczne (niepaĔstwowe). Zgodnie z wyĪej wymienioną ustawą
studia wyĪsze dzielą siĊ na studia dwustopniowe: studia I stopnia koĔczące siĊ
uzyskaniem tytuáu zawodowego licencjata lub inĪyniera danej dziedziny oraz studia II
stopnia koĔczące siĊ uzyskaniem tytuáu zawodowego magistra danej dziedziny lub
równorzĊdnego. Absolwenci posiadający tytuá zawodowy mogą kontynuowaü naukĊ na
studiach podyplomowych, trwających od 0,5 roku do 2 lat. Natomiast absolwenci
posiadający tytuá magistra lub równorzĊdny mają moĪliwoĞü kontynuacji nauki na
studiach doktoranckich. W ostatnim okresie studia doktoranckie są uznawane jako studia
trzeciego stopnia. Trwają one co najmniej 3 lata i są prowadzone wyáącznie na
uczelniach wyĪszych lub w jednostkach naukowych posiadających prawo nadawania
stopnia naukowego doktora.
Cel badaĔ
Pierwszym celem przestawionych w pracy badaĔ, byáo zdefiniowanie
wspóáczynnika opisującego stan szkolnictwa wyĪszego, dokonanie klasyfikacji polskich
województw ze wzglĊdu na jego wartoĞü w latach 1999 – 2006, czyli w okresie
bezpoĞrednio poprzedzającym i nastĊpującym po akcesji Polski do Unii Europejskiej
(UE), porównanie i ocena róĪnic w klasyfikacjach opracowanych z wykorzystaniem
róĪnych metod normalizacji danych. W badaniach niektóre dane zostaáy przeliczone na
liczbĊ mieszkaĔców w województwie. W badaniach wykorzystano dane statystyki
publicznej dostĊpne w publikacjach Gáównego UrzĊdu Statystycznego: „Szkoáy wyĪsze
i ich finanse”, „Rocznik statystyczny”.
W badaniach zachodziáa koniecznoĞü normalizacji danych w doprowadzenia ich
do porównywalnoĞci. Istnieje wiele metod normalizacyjnych, których zastosowanie
prowadzi do otrzymywania róĪnych wyników. W badaniach wykonano normalizacjĊ
danych na podstawie czterech wybranych metod: standaryzacji, unitaryzacji zerowanej,
przeksztaácenia ilorazowego na podstawie Ğredniej oraz przeksztaácenia ilorazowego na
podstawie minimum i maksimum. Drugim celem badaĔ byáo porównanie oraz ocena
zróĪnicowania wyników z zastosowaniem wymienionych metod normalizacji danych.
Metody badawcze
Badania prowadzono z wykorzystaniem technik wielowymiarowej analizy
porównawczej z zastosowaniem róĪnych metod normalizacji danych. Gáówną miarą
badawczą byáy rankingi, zdefiniowane jako ukáady województw uporządkowanych
nierosnąco ze wzglĊdu na stan szkolnictwa wyĪszego, który reprezentowaáy wartoĞci
zmiennej syntetycznej – wspóáczynnika stanu szkolnictwa wyĪszego8.
W celu uzyskania porównywalnoĞci wartoĞci zmiennych opisujących stan
szkolnictwa wyĪszego zastosowano przedstawiony dalej tryb postĊpowania podzielony
na piĊü etapów:
7

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym;
Warszawa 2005.
8
K. Kukuáa: Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
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1. OkreĞlenie zbioru zmiennych potencjalnych, czyli grupy cech, które
wpáywają, bądĨ mogą mieü wpáyw na stan szkolnictwa wyĪszego. Zbiór ten zostaá
dobrany na podstawie kryteriów merytorycznych i ekspertowych przedstawionych w
literaturze9 10 11 12.
2. Podziaá zbioru zmiennych potencjalnych na dwa zbiory: zmiennych
diagnostycznych oraz zmiennych zredukowanych. Procedura redukcji zmiennych zostaáa
przeprowadzona na podstawie analizy macierzy korelacji prostych oraz analizy
czynnikowej gáównych skáadowych. W kolejnych etapach, pod uwagĊ brane byáy
jedynie zmienne diagnostyczne.
3. Normalizacja zmiennych diagnostycznych, polegająca na doprowadzeniu ich
wartoĞci do stanu wzajemnej porównywalnoĞci. W tym celu zastosowano kilka róĪnych
metod normowania.
4. Wyznaczenie wskaĨnika syntetycznego w wyniku odpowiedniej agregacji
unormowanych zmiennych.
5. Uporządkowanie wskaĨników syntetycznych w sposób nierosnący w postaci
rankingów.
W pierwszym etapie badaĔ na podstawie kryteriów merytorycznych
wyselekcjonowano wyjĞciowy zbiór potencjalnych zmiennych objaĞniających, záoĪony
z cech, które uznano za determinanty badanego zjawiska. Niektóre zmienne (X1 oraz
X6 – X10) przeliczono na liczbĊ ludnoĞci w województwie. Do zbioru zmiennych
wejĞciowych zakwalifikowano ostatecznie:
X1 – liczba studentów,
X2 – gĊstoĞü zaludnienia,
X3 – przeciĊtny miesiĊczny dochód na 1 osobĊ w gosp. domowym,
X4 – Ğrednia stopa bezrobocia,
X5 – wspóáczynnik skoralyzacji netto, zdefiniowany jako liczba studentów w
przeliczeniu na liczbĊ ludnoĞci w wieku 20 – 35 lat,
X6 – liczba absolwentów studiów magisterskich i zawodowych,
X7 – czynnik zaplecza akademickiego zdefiniowany jako liczba dostĊpnych
miejsc w domach studenckich,
X8 – czynnik zaplecza socjalnego, liczba miejsc na stoáówkach,
X9 – iloĞü nauczycieli akademickich,
X10 – liczba szkóá wyĪszych.

9
T. Bednarski, F. Borowicz, E. Mika: Badania z uwzglĊdnieniem wniosków prognostycznych, dotyczących
sytuacji szkolnictwa wyĪszego regionu dolnoĞląskiego z perspektywy potrzeb, a takĪe oferty regionu
w zakresie szkolnictwa wyĪszego, DolnoĞląskie Centrum Studiów Regionalnych, Wrocáaw 2006.
10
A. Brooks, A. Shoecraft., A. Franklin: Education by Nation: A Multivariate Statistical Analysis, SUMSRI
Journal, 2006.
11
Nowakowska-Siuta: Szkolnictwo wyĪsze w wybranych krajach Europy Zachodniej, Instytut BadaĔ
Edukacyjnych MEN, Warszawa 2007.
12
D. Strahl: Struktura typologiczna województw Polski ze wzglĊdu na stan oĞwiaty i kultury, WiadomoĞci
Statystyczne, 10, 1981.
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NastĊpnie dokonano eliminacji quasi-staáych przyjmując jako kryterium wartoĞü
wspóáczynnika zmiennoĞci na poziomie 10% i odrzucając zmienne, dla których wartoĞü
ta byáa niĪsza13.
Drugi etap obejmowaá wyodrĊbnienie cech diagnostycznych. W tym celu
najpierw zestandaryzowano zbiór cech potencjalnych, a nastĊpnie dokonano analizy ich
macierzy korelacji prostych. Ze wzglĊdu na stwierdzoną duĪą wzajemną korelacjĊ
poszczególnych cech w celu wyodrĊbnienia gáównych cech diagnostycznych
zastosowano analizĊ czynnikową14. W ten sposób uzyskano zbiór zmiennych
diagnostycznych (X1, X5 – X10). Pozostaáe zmienne zostaáy odrzucone, poniewaĪ analiza
czynnikowa wykazaáa ich znikomy wpáyw na badane zjawisko. NastĊpnie wszystkie
czynniki, które oceniono jako istotnie wpáywające na stan szkolnictwa wyĪszego, zostaáy
zakwalifikowane do zbioru stymulant.
W trzecim etapie badaĔ dokonano normalizacji wartoĞci zmiennych
diagnostycznych. W tym celu uĪyto czterech róĪnych metod normowania zgodnie
z zaleĪnoĞciami dla: standardyzacji [1], unitaryzacji zerowanej [2] oraz dwóch rodzajów
przeksztaáceĔ ilorazowych [3] [4]. PoniĪej przedstawiono formuáy normalizacyjne
stosowane w wybranych metodach:
Metoda standardyzacji

z ij

E  xij  D

1 r
 ¦ xij  X j
r i1

S Xj

1
,
S Xj

E ! 0, E
2

D



Xj
S Xj

, S(Xj)>0,

,

[1]

Metoda unitaryzacji zerowanej

z ij
R Xj

E  xij  D

E ! 0, E

1
,
R Xj

D



min i xij
R Xj

max i xij  min i xij

, R(Xj)0,
[2]

Przeksztaácenia ilorazowe
1.

z ij

E  xij  D

E ! 0, E

1
,
Xj

D

0

[3]

13
M. Sobczyk: Analiza porównawcza produkcji rolniczej w województwie Lubelskim, WiadomoĞci
statystyczne, 12, 1983.
14
D. N. Lawley, A. E. Maxwell: Factor Analysis as a Statistical Method, 2nd edition, Butterworths, London,
UK 1971.
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2.

E  xij  D

z ij

1
,
max i xij

E ! 0, E

D



min i xij
max i xij

[4]

gdzie:
xij – wartoĞü zmiennej j dla i-tego obiektu,
zij – wartoĞü unormowanej zmiennej j dla i-tego obiektu,

X j – Ğrednia arytmetyczna wartoĞci zmiennej j,
S(Xj) – odchylenie standardowe wartoĞci zmiennej j,
R(Xj) – rozstĊp wartoĞci zmiennej j.
Czwarty etap badaĔ obejmowaá agregacjĊ unormowanych zmiennych, w wyniku
czego otrzymano syntetyczny wskaĨnik stanu szkolnictwa wyĪszego Q. Agregacji
zmiennych dokonano za pomocą formuáy agregacyjnej zgodnie z zaleĪnoĞcią [5].
k

Q

¦z

ij

wj , wj

j 1

V Xj

[5]

s

¦V

Xj

j 1

gdzie:
k – jest to liczba zmiennych unormowanych,
wj – waga wyznaczona dla zmiennej unormowanej zij,
V(Xj) – wspóáczynnik zmiennoĞci danej cechy.
Ostatnią piątą fazą budowy rankingów byáo uszeregowanie wartoĞci otrzymanego
wskaĨnika syntetycznego dla poszczególnych województw w sposób nierosnący.
W kolejnym etapie badan przygotowano klasyfikacje przedziaáowe województw
ze wzglĊdu na wartoĞü wspóáczynnika syntetycznego opisującego stan szkolnictwa
wyĪszego, dla wszystkich czterech, uĪytych metod normalizacji danych. Województwa
podzielono
na
4
kategorie
wedáug
popularnej
metody
opisanej
w literaturze15 zgodnie z kryteriami [6a][6b][6c][6d].
I grupa
II grupa
III grupa
IV grupa
gdzie:
15

>min Q , Q  S Q @
>Q  S Q , Q @
>Q , Q  S Q @
>Q  S Q , max Q @
ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

ij

[6a]

ij

[6b]

ij

[6c]

ij

[6d]

min Qij – wartoĞü minimalna zmiennej Q w roku,

Nowak E. (1990) Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoáeczno-gospodarczych,
PWE, Warszawa;
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max Qij – wartoĞü maksymalna zmiennej Q w roku,

Qij – Ğrednia arytmetyczna wartoĞci zmiennej Q w roku,
S(Qij) – odchylenie standardowe wartoĞci zmiennej Q w roku.
Do oceny róĪnic pomiĊdzy rankingami oraz klasyfikacjami przedziaáowymi
otrzymanymi w wyniku zastosowania róĪnych metod normalizacji zmiennych podczas
konstruowania zmiennej syntetycznej opisującej stan szkolnictwa wyĪszego
wykorzystano wspóáczynnik korelacji rang Spearmana oraz wspóáczynnik korelacji
liniowej Pearsona dla wartoĞci wspóáczynników syntetycznych.
Wyniki badaĔ
W tabelach 1 - 4 przedstawiono rankingi województw w latach 1999 – 2006 ze
wzglĊdu na wartoĞü syntetycznego wspóáczynnika opisującego stan szkolnictwa
wyĪszego w Polsce obliczoną z zastosowaniem róĪnych metod normalizacji zmiennych
diagnostycznych: standardyzacji, unitaryzacji zerowanej, przeksztaácenia ilorazowego
opartego na wartoĞci Ğredniej, przeksztaácenia ilorazowego opartego na wartoĞci
minimalnej i maksymalnej.
TABELA 1. RANKINGI WOJEWÓDZTW ZE WZGLĉDU NA STAN SZKOLNICTWA WYĩSZEGO
W POLSCE W LATACH 1999 – 2006 Z ZASTOSOWANIEM STANDARDYZACJI JAKO METODY
NORMALIZACJI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH
Województwo
DolnoĞląskie
Kujawsko- Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko- Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

1999
5
10
6
14
11
3
1
16
15
7
4
12
8
13
9

2000
4
11
6
14
10
3
1
16
15
8
5
13
7
12
9

2

2

2001
4
13
6
14
11
3
1
16
15
10
7
12
8
5
9

2002
4
12
6
13
9
2
1
16
15
10
5
11
7
14
8

2003
3
10
6
13
8
2
1
16
14
9
5
12
11
15
7

2004
3
10
5
14
8
2
1
16
15
9
7
12
11
13
6

2005
4
13
5
14
7
2
1
16
15
11
8
10
9
12
6

2006
3
12
8
14
5
2
1
16
15
9
7
11
13
10
6

2
3
4
4
3
4
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS

129

TABELA 2. RANKINGI WOJEWÓDZTW ZE WZGLĉDU NA STAN SZKOLNICTWA WYĩSZEGO
W POLSCE W LATACH 1999 – 2006 Z ZASTOSOWANIEM UNITARYZACJI ZEROWANEJ JAKO
METODY NORMALIZACJI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH
Województwo
DolnoĞląskie
Kujawsko- Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko- Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

1999
5
10
6
14
11
3
1
16
15
8
4
12
7
13
9

2000
4
11
6
14
10
3
1
16
15
8
5
13
7
12
9

2

2

2001
4
13
5
14
11
3
1
16
15
10
7
12
8
6
9

2002
4
11
6
13
9
2
1
16
15
10
5
12
7
14
8

2003
3
10
6
13
8
2
1
16
15
9
5
12
11
14
7

2004
3
10
5
14
8
2
1
16
15
9
7
12
11
13
6

2005
4
13
5
14
7
2
1
16
15
12
8
9
10
11
6

2006
3
13
8
14
5
2
1
16
15
9
7
11
12
10
6

2
3
4
4
3
4
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS

TABELA 3: RANKINGI WOJEWÓDZTW ZE WZGLĉDU NA STAN SZKOLNICTWA WYĩSZEGO
W POLSCE W LATACH 1999 – 2006 Z ZASTOSOWANIEM PRZEKSZTAàCENIA
ILORAZOWEGO [3] JAKO METODY NORMALIZACJI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH.
Województwo
DolnoĞląskie
Kujawsko- Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko- Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
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1999
7
10
5
14
11
3
1
16
15
8
4
12
6
13
9

2000
4
11
7
14
10
3
1
16
15
8
5
13
6
12
9

2

2

2001
8
10
6
14
13
3
1
16
15
12
5
11
7
2
9

2002
5
11
6
13
10
2
1
16
15
9
4
12
7
14
8

2003
3
8
6
13
10
2
1
16
14
9
5
11
12
15
7

2004
3
8
5
14
10
2
1
16
15
9
7
11
12
13
6

2005
4
13
5
14
8
3
1
16
15
12
10
6
11
9
7

2006
3
13
11
14
5
2
1
16
15
10
7
9
12
8
6

4
3
4
4
2
4
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS

TABELA 4: RANKINGI WOJEWÓDZTW ZE WZGLĉDU NA STAN SZKOLNICTWA WYĩSZEGO
W POLSCE W LATACH 1999 – 2006 Z ZASTOSOWANIEM PRZEKSZTAàCENIA
ILORAZOWEGO [4] JAKO METODY NORMALIZACJI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH.
Województwo
DolnoĞląskie
Kujawsko- Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
àódzkie
Maáopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko- Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

1999
7
10
5
14
11
3
1
16
15
8
4
12
6
13
9

2000
4
10
6
14
11
3
1
16
15
8
5
13
7
12
9

2

2

2001
6
13
5
14
11
2
1
16
15
10
7
12
8
4
9

2002
5
9
6
13
10
2
1
16
15
11
4
12
7
14
8

2003
3
7
6
13
11
2
1
16
14
9
5
10
12
15
8

2004
3
7
5
14
9
2
1
16
15
10
8
11
12
13
6

2005
4
13
5
14
8
3
1
16
15
12
9
7
11
10
6

2006
3
13
10
14
5
2
1
16
15
11
7
9
12
8
6

3
3
4
4
2
4
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS

Porównanie rankingów przygotowanych z zastosowaniem róĪnych metod
normalizacji danych wykazuje ich duĪe podobieĔstwo. Potwierdzeniem tego faktu są
wysokie wartoĞci wspóáczynników korelacji rang Spearmana pomiĊdzy poszczególnymi
odpowiadającymi sobie rankingami, których zbiorcze wyniki przedstawiono w tabeli 5.
Dodatkowo porównano wartoĞci syntetycznych wspóáczynników stanu
szkolnictwa wyĪszego obliczone z zastosowaniem róĪnych metod normalizacji danych.
PoniewaĪ z oczywistych wzglĊdów ich wartoĞci nie mogáy byü ze sobą bezpoĞrednio
porównywane, dokonano ich ponownej normalizacji z zastosowaniem standaryzacji. Po
doprowadzeniu wartoĞci wspóáczynników do postaci porównywalnej obliczono Ğrednie
wartoĞci róĪnic pomiĊdzy wartoĞciami wspóáczynnika stanu szkolnictwa wyĪszego
wedáug róĪnych rankingów dla poszczególnych województw, Ğrednią wartoĞü tych
róĪnic dla wszystkich województw oraz wspóáczynniki korelacji liniowej Pearsona
w poszczególnych latach. Zbiorcze wyniki przedstawiono w tabeli 5. Ponownie
potwierdziáy one bardzo duĪe podobieĔstwo rankingów.

131

TABELA 5. OCENY RÓĩNIC W RANKINGACH WOJEWÓDZTW ZE WZGLĉDU NA STAN
SZKOLNICTWA WYĩSZEGO W POLSCE W LATACH 1999 – 2006 Z ZASTOSOWANIEM
RÓĩNYCH METOD NORMALIZACJI ZMIENNYCH DIAGNOSTYCZNYCH
Parametr
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
minimum
0,9853 0,9941 0,9118 0,9794 0,9618 0,9794 0,9441 0,9706
wspóáczynnik
maksimum
1,0000 1,0000 0,9971 0,9971 0,9971 1,0000 0,9941 0,9971
korelacji rang wg.
Spearmana
Ğrednia
0,9917 0,9971 0,9593 0,9897 0,9809 0,9873 0,9755 0,9814
Wspóáczynnik
korelacji liniowej
wg. Pearsona

minimum
maksimum
Ğrednia

0,9956 0,9961 0,9302 0,9908 0,9927 0,9948 0,9874 0,9889
0,9997 0,9998 0,9978 0,9993 0,9997 0,9996 0,9996 0,9998
0,9973 0,9974 0,9726 0,9956 0,9959 0,9970 0,9940 0,9944

Ğrednia róĪnica
miĊdzy wartoĞciami
wspóáczynnika
syntetycznego dla 1
województwa

minimum

0,0041 0,0108 0,0241 0,0167 0,0266 0,0137 0,0148 0,0121

maksimum

0,1013 0,1123 0,7270 0,1467 0,1445 0,1515 0,1937 0,1916

Ğrednia dla
wszystkich
województw

0,0588 0,0560 0,1792 0,0822 0,0756 0,0597 0,0833 0,0817
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Otrzymane wartoĞci ocen róĪnic rankingów województw ze wzglĊdu na
zastosowaną metodĊ normalizacji zmiennych diagnostycznych wskazują na bardzo duĪe
podobieĔstwo rankingów we wszystkich latach badanego okresu. W zasadzie tylko dla
2001 roku róĪnice pomiĊdzy rankingami są zauwaĪalnie wiĊksze niĪ w przypadku
pozostaáych lat. ĝwiadczą o tym Ğrednie wartoĞci wspóáczynnika korelacji rang
Spearmana wynosząca 0,9593, wartoĞü wspóáczynnika korelacji liniowej Pearsona
wynosząca 0,9726 oraz wartoĞü Ğredniej róĪnicy w rankingach dla wszystkich
województw wynosząca 0,1792.
W ostatnim etapie badaĔ przygotowano klasyfikacje przedziaáowe województw
ze wzglĊdu na wartoĞü wspóáczynnika syntetycznego opisującego stan szkolnictwa
wyĪszego, dla wszystkich czterech, uĪytych metod normalizacji danych. Wyniki
klasyfikacji przedstawiono w tabeli 6.
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TABELA 6: WYNIKI KLASYFIKACJI WOJEWÓDZTW NA 4 KATEGORIE JAKOĝCIOWE ZE
WZGLĉDU NA STAN SZKOLNICTWA WYĩSZEGO W LATACH 1999 – 2006 Z
ZASTOSOWANIEM RÓĩNYCH METOD NORMALIZACJI DANYCH: STANDARDYZACJI [1],
UNITARYZACJI ZEROWANEJ [2], PRZEKSZTAàCENIA ILORAZOWEGO NA PODSTAWIE
ĝREDNIEJ [3] I PRZEKSZTAàCENIA ILORAZOWEGO NA PODSTAWIE MINIMUM I
MAKSIMUM[4].
Województwo
DolnoĞląskie

1999
2

2000
2

2001
2

2002
2

2003
2

2004
2

2005
2

Kujawsko- Pom.

3

3

3

3

3

3

3

2006
1, 2
(wg. [1], [2])
3

Lubelskie

2

2

2

2

2

2

2

3

Lubuskie

3, 4
(wg. [3], [4])
3

4

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3, 4
(wg. [1], [2])
3

2

Maáopolskie

1

1

1

1

1

1

Mazowieckie

1

1

1

1

1

1

2, 3
(wg. [3])
1, 2
(wg. [3], [4])
1

Opolskie

4

4

4

4

4

4

4

4

àódzkie

Podkarpackie

1
1

4

4

4

4

4

4

4

4

3, 2
(wg. [3])
2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2, 3
(wg. [1], [2])
3

2

2, 3
(wg. [2])
2

2, 3
(wg. [1], [2])
4

3

3

2, 3
(wg. [1], [2])
3

4

3

3

Wielkopolskie

3

3

3

3

3

2

2

3, 2
(wg. [3])
2

Zachodniopom.

1

1

1, 2
(wg. [3])

1, 2
(wg. [3], [4])

2

2

1

2

Podlaskie
Pomorskie
ĝląskie
ĝwiĊtokrzyskie
WarmiĔsko-Maz.

3

3

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Otrzymane klasyfikacje województw ze wzglĊdu na stan szkolnictwa wyĪszego
przygotowane z zastosowaniem róĪnych metod normalizacji zmiennych
diagnostycznych wykazują bardzo duĪe podobieĔstwo, a dla lat 2000 i 2003 są
identyczne. Potwierdzeniem tego są wysokie wartoĞci wspóáczynnika korelacji
pomiĊdzy poszczególnymi klasyfikacjami przedstawione w tabeli 7.
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TABELA 7. OCENY RÓĩNIC W KLASYFIKACJACH WOJEWÓDZTW ZE WZGLĉDU NA STAN
SZKOLNICTWA
WYĩSZEGO
W
POLSCE
W
LATACH
1999
–
2006
Z
ZASTOSOWANIEM
RÓĩNYCH
METOD
NORMALIZACJI
ZMIENNYCH
DIAGNOSTYCZNYCH
Parametr
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
minimum
0,904 1,000 0,895 0,934 1,000 0,965 0,904 0,935
Wspóáczynnik
maksimum
korelacji rang wg.
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Spearmana
Ğrednia
0,942 1,000 0,947 0,956 1,000 0,977 0,941 0,962
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych GUS.

Wnioski
Uzyskane wyniki badaĔ wskazują, Īe bez wzglĊdu na zastosowaną metodĊ
normowania zmiennych diagnostycznych zarówno rankingi jak i klasyfikacje
województw ze wzglĊdu na stan szkolnictwa wyĪszego w Polsce w latach 1999 – 2006
są bardzo podobne.
Zdecydowaną wiĊkszoĞü róĪnic w rankingach stanowią róĪnice o 1 pozycjĊ (141
przypadków), a nastĊpnie o 2 pozycje (54 przypadki), o 3 pozycje (14 przypadków) i o 4
pozycje (tylko 4 przypadki). NajwiĊksze róĪnice stwierdzono w latach 2001
(41 róĪnic, áącznie o 74 pozycje) i 2005 (39 róĪnic, áącznie o 55 pozycji) oraz dla
województw ĝwiĊtokrzyskiego (28 róĪnic, áącznie o 32 pozycje), ĝląskiego (25 róĪnic,
áącznie o 39 pozycji), Podlaskiego (25 róĪnic, áącznie o 31 pozycji),
Kujawsko-Pomorskiego (24 róĪnice, áącznie o 46 pozycji) i àódzkiego (24 róĪnice,
áącznie o 35 pozycji).
Stwierdzono zaledwie 13 róĪnic w przypisaniu województwa do jednej
z czterech kategorii oceny ze wzglĊdu na stan szkolnictwa wyĪszego, wszystkie o jedną
kategoriĊ. NajwiĊcej róĪnic stwierdzono w 1999 i 2005 roku (w obu przypadkach
3 róĪnice) oraz dla województwa ĝwiĊtokrzyskiego (3 róĪnice).
W caáym badanym okresie, we wszystkich rankingach zdecydowanie
województwem najlepszym ze wzglĊdu na stan szkolnictwa wyĪszego jest województwo
Mazowieckie, natomiast zdecydowanie najgorszymi województwa Opolskie
i Podkarpackie. Pomijając niezbyt duĪe róĪnice w rankingach moĪna stwierdziü, Īe
w badanym okresie 6 województw poprawiáo swoją pozycjĊ w rankingach
(DolnoĞląskie, àódzkie, Maáopolskie, ĝląskie, WarmiĔsko-Mazurskie, Wielkopolskie),
4 pozostaáy na takiej samej pozycji, (Lubuskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie),
natomiast 6 pogorszyáo swoją pozycjĊ (Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Podlaskie,
Pomorskie, ĝwiĊtokrzyskie, Zachodniopomorskie). NaleĪy podkreĞliü, Īe wĞród
województw, które nie zmieniáy swojej pozycji w rankingach jest najlepsze oraz trzy
najgorsze województwa. Uzyskane wyniki potwierdzają rezultaty opublikowane
w poprzedniej pracy autorów16.

16
K. Zmarzáowski, P. Jaáowiecki: Ocena zróĪnicowania stanu szkolnictwa wyĪszego w Polsce w latach 19992006 w ujĊciu wojewódzkim, Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 7 (1), 13 – 22, 2008.
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Summary
Research of higher education competitiveness is very important and absorbing issue. Main
cause of this subject is dynamical development of higher education, especially in last 15 years. In
this paper we made to attempt the rating polish position higher education with using the synthetic
measure. To obtain synthetic measure we used several methods of normalize the diagnostics
variables: standardization; zero unitarisation method; quotient transformation with mean,
maximum and minimum. After that we made a classification and rating polish provinces in 19992006. We compared obtain results and we stated none statistical differences between used
methods.
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Henryk àabĊdzki

Zmiany atrakcyjnoĞci migracyjnej obszarów wiejskich
na Dolnym ĝląsku
Changes of migration attractiveness on Lower Silesian rural areas
W oparciu o dane statystyczne GUS przeprowadzono analizĊ zjawisk migracyjnych na
obszarach wiejskich województwa dolnoĞląskiego w latach 1994-2006. W okresie tym
nastĊpowaáo rozszerzanie siĊ atrakcyjnych migracyjnie obszarów, w szczególnoĞci wokóá
Wrocáawia i w Legnicko-Gáogowskim ZagáĊbiu Miedziowym. W efekcie tego nastąpiáa zmiana
salda migracji ludnoĞci na pobyt staáy, z ujemnego na dodatnie. Pod koniec rozpatrywanego
okresu ujemne saldo wystĊpowaáo jedynie w gminach oddalonych od wiĊkszych miast oraz
przylegających do zewnĊtrznych granic województwa.

WstĊp
W historii ludzkoĞci zmieniaáy siĊ przyczyny, kierunki, nasilenie, odlegáoĞci
i nastĊpstwa migracji. Jako gáówną przyczynĊ zjawisk migracyjnych najczĊĞciej
przyjmuje siĊ zróĪnicowanie miĊdzy obszarami w zakresie poziomu rozwoju oraz
warunków pracy i Īycia, w szczególnoĞci powodem migracji zarobkowych są asymetrie
w podaĪy i popycie rąk do pracy i co za tym idzie w poziomie wynagrodzeĔ [4].
Dysproporcje te dziaáają jako efekt „wypychania” lub „przyciągania” ludnoĞci. Migrują
gáównie ludzie máodzi i lepiej wyksztaáceni. Ci ostatni zazwyczaj na wiĊksze odlegáoĞci,
szczególnie wówczas gdy miejscowoĞci docelowe są duĪe. Migranci nie zawsze jednak
kierują siĊ motywami ekonomicznymi a ich wiedza na temat atutów poszczególnych
regionów jest niedoskonaáa [1]. Migracje róĪnicują poziom rozwoju regionów, ale
jednoczeĞnie zmniejszają nierównowagĊ na poszczególnych rynkach pracy oraz
przyczyniają siĊ do zmian kulturowych, w strukturze demograficznej, w poziomie
wyksztaácenia ludnoĞci i Īycia migrujących [1, 5].
Stosuje siĊ wiele podziaáów migracji; w zaleĪnoĞci od zasiĊgu (wewnĊtrzne
i zagraniczne), czasu pobytu (wahadáowe, czasowe, definitywne), przyczyn (zarobkowe,
edukacyjne, mieszkaniowe, sentymentalne, polityczne, przymusowe) i formy
(indywidualne, rodzinne i Ğrodowiskowe). Najpopularniejszymi migracjami
wewnĊtrznymi są tzw. migracje wahadáowe polegające na codziennym przemieszczaniu
siĊ w związku z nauką lub pracą. Natomiast migracje wewnĊtrzne związane z czasową
zmianą miejsca pobytu tracą w Polsce na znaczeniu na rzecz analogicznych migracji
zagranicznych.
àączna aktywnoĞü migracyjna (wewnĊtrzna plus zagraniczna) związana ze
zmianą miejsca staáego pobytu w Polsce w ostatnich latach zmalaáa do stosunkowo
niskiego poziomu (nieco powyĪej 20 migrujących na 1000 ludnoĞci) i jest ona
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porównywalna z aktywnoĞcią w migracjach zagranicznych w takich krajach jak Niemcy,
czy Austria. Gáówne tego przyczyny to bariery polityczne (w niedalekiej przeszáoĞci),
kulturowe i jĊzykowe (dla migracji zagranicznych) oraz niedorozwój infrastruktury (dla
migracji wewnĊtrznych). Barierą w wewnĊtrznych migracjach zarobkowych na pobyt
staáy jest duĪy poziom ryzyka ponoszonego przez migrujących, wynikającego
z relatywnie niskiego poziomu páac w stosunku do kosztów utrzymania, szczególnie
mieszkaniowych w nowym miejscu pracy. Nie najlepiej jest równieĪ z powszechnym
dostĊpem do informacji na temat oferowanych miejsc pracy, wymaganych kwalifikacji
oraz proponowanych páac. Nieodpowiednie przygotowanie regionów imigracji ogranicza
wiĊc mobilnoĞü czynnika pracy [1].
W tej sytuacji w ostatnich latach wzrasta zarobkowa emigracja rodaków za
granicĊ, czemu sprzyja stopniowe otwieranie granic oraz rynków pracy
w poszczególnych krajach UE. Jak dotychczas brak jest dokáadnych danych
statystycznych na temat rozmiarów tego zjawiska w okresach miĊdzyspisowych. Wedáug
szacunków GUS liczba Polaków przebywających za granicą powyĪej 3 miesiĊcy
zwiĊkszyáa siĊ w latach 2002-2007 o okoáo 1,5 mln [7]. Tymczasem saldo migracji na
1000 ludnoĞci z wymeldowaniem z pobytu staáego w kraju w latach 2003-2007 wynosiáo
odpowiednio -0,4, -0,2, -0,3, -0,9 i –0,5; co daje áączny definitywny odpáyw w tym
okresie zaledwie okoáo 88 tys. osób. Przyczyną powyĪszej rozbieĪnoĞci jest to, Īe w
zamierzeniach rodaków wyjazdy zagraniczne w celach zarobkowych mają charakter
czasowy, a decyzja o definitywnej emigracji najczĊĞciej jest podejmowana póĨniej.
Migracje na obszarach wiejskich spowodowane wzglĊdami zarobkowymi dotyczą
najczĊĞciej kierunku wieĞĺmiasto i w mniejszym stopniu wieĞĺzagranica,
edukacyjnymi wieĞĺmiasto, mieszkaniowymi wieĞ-wieĞ i miastoĺwieĞ, rodzinnymi
wieĞļwieĞ [6]. W ostatnich latach w przypadku migracji na pobyt staáy ludnoĞü wiejska
emigracje najczĊĞciej do miast z powodów zarobkowych a imigracje na wieĞ to gáównie
ludnoĞü miejska kierująca siĊ wzglĊdami mieszkaniowymi.
W okresie po II wojnie Ğwiatowej, szczególnie w latach 50-ych i 70-ych
XX wieku miaá miejsce w Polsce bardzo duĪy odpáyw ludnoĞci wiejskiej do miast na
pobyt staáy. Migracje te wpáynĊáy niekorzystnie na strukturĊ demograficzną ludnoĞci
wiejskiej i strukturĊ jej wyksztaácenia. Ostatni efekt jest szczególnie wyraĨny
na obszarach wiejskich poáoĪonych peryferyjnie wobec duĪych miast, gdzie na gorszy
dostĊp do systemu edukacji naáoĪyáa siĊ relatywnie duĪa emigracja osób lepiej
wyksztaáconych, które z reguáy migrują na wiĊksze odlegáoĞci [1]. W kolejnych
dekadach nastĊpowaá stopniowy spadek odpáywu ludnoĞci do miast, a na początku
bieĪącego stulecia pojawiáo siĊ na obszarach wiejskich dodatnie saldo migracji1. Staáo
siĊ tak dziĊki stabilizacji poziomu odpáywu ludnoĞci ze wsi do miast i przyrostowi
napáywu ludnoĞci z miast na wieĞ. Sprzyja temu stopniowa poprawa infrastruktury,
rozwój drobnej przedsiĊbiorczoĞci oraz lepsze warunki dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego na wsi [2]. PowyĪsze zjawisko dotyczy gáównie mĊĪczyzn, gdyĪ
kobiety nadal dominują wĞród najliczniejszej grupy osób w wieku 25-29 lat
emigrujących ze wsi do miast [3]. Tym samym trudno mówiü o zmniejszaniu siĊ

1
W 2006 roku najwiĊkszy w Polsce napáyw ludnoĞci z miast na wieĞ i w efekcie najwyĪsze dodatnie saldo
migracji (5,3 na 1000 mieszkaĔców) miaáy miejsce w województwie dolnoĞląskim.
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defeminizacji na obszarach wiejskich wĞród osób w wieku matrymonialnym. Dane na
ten temat zawiera tabela 1.
Utrzymywanie siĊ w okresie transformacji gospodarki definitywnego odpáywu
ludnoĞci ze wsi do miast na doĞü niskim poziomie (okoáo 100 tys. osób rocznie)
Ğwiadczy o osáabieniu czynników przyciągających ludnoĞü do miast [2, 4]. Gáówne
przyczyny to pogorszenie ekonomicznej dostĊpnoĞci mieszkaĔ, w tym wzrost kosztów
mieszkaniowych, sáabsza pozycja ludnoĞci wiejskiej na pozarolniczym rynku pracy i
bariera informacyjna. Odwrócenie kierunku migracji wieĞ-miasto oraz upowszechnienie
posiadania samochodów spowodowaáo substytucjĊ migracji definitywnych
wahadáowymi.
TABELA 1. MIGRACJE
W ROKU W TYS.)

LUDNOĝCI

NA

Miasto-wieĞ
Okres

WSI

NA

POBYT

Zagraniczne
WieĞ-wieĞ

páyw

Odpáyw

1952-1960

249

340

1961-1970

137

1971-1980

STAàY

(PRZECIĉTNIE

AktywnoĞü
migracyjna

Saldo
migracji

Napáyw

Odpáyw

435

12

14

1050

-93

257

334

1

8

737

-127

113

314

234

0

8

670

-209

1981-1990

102

237

149

0

5

493

-139

1991-2000

95

131

86

2

3

317

-38

2005

130

98

62

3

5

298

30

2006

146

111

71

3

13

344

25

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie Rocznika demograficznego GUS 2007

Coroczne dane statystyczne GUS obejmują jedynie zarejestrowane zmiany
miejsca pobytu staáego, peáne dane obejmujące zmiany faktycznego miejsca
zamieszkania zawierają jedynie wyniki Powszechnych Spisów LudnoĞci. W sytuacji
niskiej skáonnoĞci migrantów do rejestrowania zmiany staáego miejsca pobytu,
wynikającej równieĪ z dominacji migracji indywidualnych, szczególnie w przypadku
wzrostu emigracji zagranicznych ogranicza uĪytecznoĞü danych statystycznych na temat
zjawisk migracyjnych [5].
Metodyka badaĔ
Migracje ludnoĞci moĪna charakteryzowaü za pomocą mierników:
x bezwzglĊdnych - aktywnoĞü migracyjna (napáyw + odpáyw) i saldo migracji
(napáyw – odpáyw),
x wzglĊdnych - aktywnoĞü migracyjna i saldo migracji w przeliczeniu na liczbĊ
mieszkaĔców
oraz
wskaĨnik
atrakcyjnoĞci
migracyjnej
(saldo migracji / aktywnoĞü migracyjna).
AktywnoĞü migracyjna, zarówno w postaci bezwzglĊdnej, jak i wzglĊdnej
charakteryzuje nasilenie ruchów migracyjnych ludnoĞci, ale nie informuje o ich
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kierunku. Odwrotnie dzieje siĊ ze wskaĨnikiem atrakcyjnoĞci migracyjnej, który
pomimo Īe uwzglĊdnia kierunki migracji (przybiera wartoĞci od –1 do +1) to jednak nie
ujmuje nasilenia migracji. Stąd teĪ najczĊĞciej do syntetycznej charakterystyki zjawisk
migracyjnych wykorzystuje siĊ saldo migracji w postaci bezwzglĊdnej lub
w przeliczeniu na liczbĊ mieszkaĔców. Ten ostatni wskaĨnik jest szczególnie przydatny
w analizach przestrzennych, gdzie mamy do czynienia ze zróĪnicowanymi obszarami
pod wzglĊdem liczby mieszkaĔców. Pozostaáe wymienione powyĪej mierniki
oczywiĞcie są równieĪ przydatne, ale w szczegóáowych analizach wybranych aspektów
omawianego zjawiska. W związku z powyĪszym w badaniach zaáoĪono, Īe dla oceny
atrakcyjnoĞci migracyjnej danego obszaru bardziej miarodajne jest saldo migracji niĪ
pozostaáe mierniki, w tym wskaĨnik atrakcyjnoĞci migracyjnej.
Celem badaĔ jest identyfikacja zmian kierunków i nasilenia migracji ludnoĞci,
jakie zaszáy na obszarach wiejskich Dolnego ĝląska w okresie transformacji systemu
spoáeczno-gospodarczego kraju. Ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü danych statystycznych do
wydzielenia obszarów wiejskich posáuĪono siĊ podziaáem administracyjnym kraju.
Wykorzystano dane statystyczne GUS dla gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz
miejsko-wiejskich z wyáączeniem miast – siedzib gmin za lata 1994-2006. Ze wzglĊdu
na duĪą coroczną zmiennoĞü badanych mierników dokonano agregacji danych do trzech
okresów: 1994-98, 1999-2003 i 2004-2006. W dalszej czĊĞci opracowania są one
nazywane jako okres I, II i III. W analizach porównawczych, zarówno pomiĊdzy
poszczególnymi okresami, jak i obszarami posáuĪono siĊ wartoĞciami Ğredniorocznymi
dla poszczególnych okresów. Zastosowany podziaá (dwa okresy piĊcioletnie i jeden
trzyletni) uzasadniony jest miĊdzy innymi potrzebą wydzielenia okresu po wejĞciu
Polski do UE (okres III).
Publikowane dane statystyczne GUS dla caáego rozpatrywanego okresu
w przypadku gmin miejsko-wiejskich ujmują napáyw i odpáyw ludnoĞci dla caáoĞci
gminy i dla miasta, bez wyodrĊbnienia wewnĊtrznej migracji pomiĊdzy miastem
a wsiami danej gminy. W tej sytuacji moĪliwe jest obliczenie salda migracji dla obszaru
wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej wedáug wzoru:
saldo migracji dla wsi w gminie miejsko-wiejskiej =
(napáyw do gminy - napáyw do miasta) - (odpáyw z gminy - odpáyw z miasta)
Nie jest natomiast moĪliwe ustalenie skáadowych tego salda, tj. napáywu oraz
odpáywu ludnoĞci dla wsi, a tym samym salda migracji wewnątrz gminy, tj. pomiĊdzy
miastem a wsią. PominiĊcie tego kierunku migracji niewątpliwie zaniĪa aktywnoĞü
migracyjną ludnoĞci w gminach miejsko-wiejskich.
Wyniki badaĔ
Podobnie jak przeciĊtnie w kraju, aktywnoĞü migracyjna na obszarach wiejskich
Dolnego ĝląska jest nieco wyĪsza niĪ w miastach. W rozpatrywanym okresie, zarówno
w gminach wiejskich, jak i miejsko-wiejskich nastąpiá niewielki wzrost odpáywu
ludnoĞci, natomiast przyrost jej napáywu byá znacznie wyĪszy w gminach wiejskich. W
efekcie wskaĨnik aktywnoĞci migracyjnej (liczba migrujących na 1000 mieszkaĔców)
wzrósá w gminach wiejskich z 27,5 w latach 1994-1998 do 31,7 w latach 2004-2006 a w
gminach miejsko-wiejskich z 24,3 do 26,4.
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Przeprowadzona analiza przestrzennego zróĪnicowania salda migracji w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich województwa dolnoĞląskiego wykazaáa co nastĊpuje.
x W okresie I (lata 1994-1998) dominowaáo ujemne saldo migracji, w 58%
gmin wiejskich i 46% gmin miejsko-wiejskich wynosiáo ono poniĪej -2 na
1000 ludnoĞci. Jedynie odpowiednio w 30% i 26% tych gmin byáo dodatnie i
dotyczyáo gáównie obszarów bezpoĞrednio otaczających Wrocáaw i Jelenią
GórĊ, Ğrodkowej czĊĞci Legnicko-Gáogowskiego ZagáĊbia Miedziowego
(LGOM) i terenów opuszczonych w latach 90-ych przez wojska rosyjskie
(Bory DolnoĞląskie).
x W okresie II (1999-2003) w stosunku do poprzedniego okresu poszerzyáy siĊ
obszary o dodatnim saldzie migracji, w szczególnoĞci wokóá Wrocáawia, w
Ğrodkowej czĊĞci LGOM-u i na przygraniczu z Niemcami.
x W okresie III (2004-2006) w wiĊkszoĞci gmin dominowaáo juĪ dodatnie saldo
a ujemne utrzymywaáo siĊ przede wszystkim w gminach oddalonych od
Wrocáawia, LGOM-u i Jeleniej Góry, jak równieĪ bezpoĞrednio
przylegających do zewnĊtrznych granic województwa. W tym ostatnim
przypadku przyczyną są sáabsze powiązania funkcjonalne z waĪniejszymi
oĞrodkami miejskimi województwa dolnoĞląskiego, a tym bardziej
województw i paĔstw oĞciennych.
Stwierdzono, Īe w II i III okresie ponad 40% gmin wiejskich i miejskowiejskich (bez wsi) wykazywaáo nadal ujemne saldo migracji. JednakĪe jego wartoĞü
bezwzglĊdna byáa najczĊĞciej znacznie niĪsza niĪ wartoĞü dodatniego salda
w pozostaáych gminach, stąd jego przeciĊtna wartoĞü w tych gminach byáa dodatnia.
Podsumowując naleĪy stwierdziü, Īe najwiĊksze zmiany atrakcyjnoĞci
migracyjnej nastąpiáy miĊdzy I i II rozpatrywanym okresem (od lat 1994-98 do
1999-2003). Polegaáy one na silnym wzroĞcie salda migracji na zdecydowanej
wiĊkszoĞci obszarów wiejskich (wzrost wystąpiá w 84% gmin wiejskich i 65% gmin
miejsko-wiejskich), szczególnie wokóá Wrocáawia i LGOM-u, w Kotlinie Káodzkiej oraz
na obszarach poáoĪonych pomiĊdzy Legnicą a Jelenią Górą. Natomiast w latach
2004-2006 dalszy wzrost salda migracji wystąpiá jedynie wokóá Wrocáawia
i w Ğrodkowej czĊĞci LGOM-u. JednoczeĞnie pojawiáy siĊ doĞü liczne gminy
o niewielkim spadku salda, co spowodowane byáo w znacznej czĊĞci wzrostem emigracji
za granicĊ po 2004 roku. To ostatnie zjawisko dotyczy w szczególnoĞci poáudniowej
czĊĞci Kotliny Káodzkiej, przygranicza z Niemcami, czĊĞci gmin poáoĪonych
w Ğrodkowej czĊĞci Sudetów i Podsudecia oraz okolic Milicza.
W tabeli 2 przedstawiono wskaĨniki charakteryzujące migracje ludnoĞci na
pobyt staáy w województwie dolnoĞląskim w latach 1994-2006. Obliczono je w oparciu
o dane statystyczne GUS nt. migracji wewnĊtrznych i zagranicznych w poszczególnych
gminach województwa dolnoĞląskiego.
W rozpatrywanym okresie w województwie dolnoĞląskim pogáĊbiáo siĊ ujemne
saldo migracji, dziaáo siĊ tak ze wzglĊdu na duĪą emigracjĊ ludzi máodych za granicĊ
(saldo migracji wewnĊtrznych utrzymywaáo siĊ na poziomie nieco poniĪej zera).
Natomiast w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (bez miast) saldo migracji wyraĨnie
wzrosáo. W pierwszym przypadku saldo migracji na 1000 mieszkaĔców zwiĊkszyáo siĊ
z –1,0 w latach 1994-98 do +4,7 w okresie 2004-2006. Staáo siĊ tak pomimo
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porównywalnej z innymi obszarami województwa emigracji za granicĊ. NaleĪy zwróciü
uwagĊ, Īe ujemne saldo migracji zagranicznych na obszarach wiejskich pojawiáo siĊ w
zasadzie dopiero po wejĞciu Polski do UE (okres III).
W ostatnich latach wokóá duĪych miast w Polsce pojawiáo siĊ zjawisko
suburbanizacji [1, 3], dlatego podjĊto próbĊ analizy zjawisk migracyjnych w gminach
wiejskich i miejsko-wiejskich otaczających Wrocáaw. Dane na temat salda migracji w
gminach bezpoĞrednio otaczających Wrocáaw (pierwszy pierĞcieĔ) i w gminach do nich
przylegáych (drugi pierĞcieĔ) zawiera tabela 2. Obszary wiejskie bezpoĞrednio
otaczające Wrocáaw (pierwszy pierĞcieĔ) we wszystkich rozpatrywanych okresach
wykazywaáy bardzo wysokie dodatnie saldo migracji, ponadto saldo to wykazywaáo
silny wzrost. Gminy otaczające Wrocáaw drugim pierĞcieniem zachowywaáy siĊ
podobnie jak ogóá obszarów wiejskich w województwie, tzn. miĊdzy okresem I i II
wyraĨny wzrost salda migracji z ujemnego na dodatnie a pomiĊdzy okresem II i III nieco
wolniejszy jego przyrost, czego czĊĞciowo przyczyną byá wzrost emigracji za granicĊ
(saldo –1,2).
TABELA 2. WYBRANE WSKAħNIKI MIGRACJI LUDNOĝCI NA POBYT STAàY (WARTOĝCI
ĝREDNIE W ROKU W PRZELICZENIU NA 1000
Saldo migracji ogóáem
Saldo migracji
Zmiana salda
Wyszczególnienie
Okres
Okres
Okres
Okres
Okres
Okres
Okres
I*
II
III
II
III
II do
I do II
III
Województwo dolnoĞląskie ogóáem
-0,4
-0,7
-1,0
-0,3
-0,3
-0,4
-0,9
w tym:
gminy wiejskie
-1,0
2,9
4,7
3,9
1,8
0,0
-0,7
gminy miejsko-wiejskie (bez miast)
-2,7
1,0
1,9
3,7
0,9
-0,1
-0,7
gminy miejsko-wiejskie
-0,6
-0,5
-1,2
0,1
-0,7
-0,2
-1,0
Gminy otaczające pierwszy pierĞcieĔ
-5,2
11,3
18,9
6,1
7,6
0,2
-0,7
Wrocáaw**
drugi pierĞcieĔ
-1,6
1,4
2,3
3,0
0,9
0,0
-1,2
* okres I, II i III – odpowiednio lata 1994-1998, 1999-2003 i 2004-2006,
** gminy wiejskie i miejsko-wiejskie
ħródáo: obliczenia wáasne na podst. BDL 1994-98 i rocz. Stat. Woj. DolnoĞląskiego 2000-2007

Przeprowadzona analiza przestrzennego zróĪnicowania wykazaáa, Īe nasilenie
imigracji w poszczególnych gminach otaczających Wrocáaw jest uzaleĪnione od ukáadu
komunikacyjnego. Przykáadem jest stosunkowo niski przyrost atrakcyjnoĞci migracyjnej
na obszarach poáoĪonych na póánoc od Wrocáawia, co moĪna wiązaü z pogorszeniem siĊ
wydolnoĞci ukáadu komunikacyjnego w póánocnej czĊĞci miasta.
Spadek salda w migracjach zagranicznych po roku 2004 nastąpiá w prawie
wszystkich gminach otaczających Wrocáaw, przy tym byá on wiĊkszy w gminach
drugiego pierĞcienia. Natomiast w czĊĞci gmin przylegających bezpoĞrednio do
Wrocáawia saldo migracji zagranicznych pozostaáo na poziomie zbliĪonym do zera,
czego przykáadem jest Ğwietnie rozwijająca siĊ gmina Kobierzyce.
Na rycinie 1 przedstawiono przestrzenne zróĪnicowanie zmian atrakcyjnoĞci
migracyjnej na obszarach wiejskich Dolnego ĝląska miĊdzy okresem I i III, tj. miĊdzy
Ğredniorocznym saldem migracji w latach 1994-1998 i 2004-2006. Analiza ryciny
wskazuje na:
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x silny wzrost atrakcyjnoĞci migracyjnej wokóá Wrocáawia i na obszarze
LGOM (wzdáuĪ osi Gáogów-Lubin-Legnica),
x Ğredni jej wzrost w Ğrodkowej czĊĞci Sudetów i Podsudecia oraz
w poáudniowej czĊĞci przygranicza z Niemcami,
x stabilizacjĊ salda migracji we wschodniej i zachodniej czĊĞci Sudetów
i Podsudecia oraz na peryferiach LGOM,
x spadek atrakcyjnoĞci w rozproszonych gminach poáoĪonych peryferyjnie
wobec duĪych miast lub przylegających do granic województwa.
Przyczyną zjawisk migracyjnych jest zróĪnicowanie poziomu rozwoju
poszczególnych obszarów, migracje jednoczeĞnie wywierają realny wpáyw na te
regiony. W celu identyfikacji powyĪszych powiązaĔ przeprowadzono analizĊ korelacji
wskaĨników migracji z dostĊpnymi danymi statystycznymi charakteryzującymi obszary
wiejskie. Stwierdzono, Īe najwiĊcej powiązaĔ zachodzi w przypadku wskaĨnika salda
migracji. Potwierdza to jego przydatnoĞü do analizy zjawisk migracyjnych, o czym
wspomniano wczeĞniej. Nieco mniej istotne korelacje stwierdzono w przypadku
wskaĨników aktywnoĞci i atrakcyjnoĞci migracyjnej.
Najbardziej istotne związki korelacyjne stwierdzono w przypadku gmin
wiejskich. W analizowanym okresie w gminach tych wskaĨnik salda migracji najsilniej
jest skorelowany z:
x nasileniem budownictwa mieszkaniowego (w poszczególnych latach wsp.
korelacji 0,6-0,8; rteor. = 0,221),
x udziaáem ludnoĞci z wyksztaáceniem wyĪszym (wsp. 0,6-0,7),
x udziaáem ludnoĞci utrzymującej siĊ z pracy poza rolnictwem na wáasny
rachunek (wsp. 0,5-0,6),
x dochodami wáasnymi gmin na mieszkaĔca (wsp. 0,4-0,6).
x Z kolei w gminach miejsko-wiejskich związki korelacyjne są nieco sáabsze.
Najistotniejsze stwierdzono w latach 1994-98, gdzie saldo migracji jest
skorelowane z:
x udziaáem ludnoĞci utrzymującej siĊ z pracy poza rolnictwem na wáasny
rachunek (wsp. 0,7; rteor. = 0,268),
x standardem wyposaĪenia mieszkaĔ (wsp. 0,6-0,7),
x udziaáem gospodarstw rolnych >15 ha (wsp. –0,6),
x dochodami wáasnymi gmin na mieszkaĔca (wsp. 0,6),
x aktywnoĞcią ekonomiczną ludnoĞci, szczególnie kobiet (wsp. 0,5-0,6).
x Znacznie sáabsze skorelowanie wskaĨnika salda migracji stwierdzono
w przypadku okresu II i III, gdyĪ jest ono w gminach miejsko-wiejskich
skorelowane jedynie z:
x nasileniem budownictwa mieszkaniowego (wsp. 0,6-0,7),
x aktywnoĞcią ekonomiczną kobiet (wsp. 0,4-0,6).
Z powyĪszego wynika, Īe w caáym rozpatrywanym okresie migracje w gminach
miejsko-wiejskich nie wpáywaáy tak wyraĨnie (jak w gminach wiejskich) na strukturĊ
wyksztaácenia ludnoĞci, natomiast wykazywaáy silniejsze związki z sytuacją na rynku
pracy (aktywnoĞcią ekonomiczną ludnoĞci). O ile w okresie I (lata 1994-98) istotne
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znaczenie dla napáywu ludnoĞci miaá nierolniczy charakter gminy miejsko-wiejskiej (ew.
dla odpáywu rolniczy) to juĪ w okresie II i III, podobnie jak w gminach wiejskich saldo
migracji wykazywaáo istotny związek z nasileniem budownictwa mieszkaniowego. Tym
samym naleĪy stwierdziü, Īe w ostatnim okresie w obu typach gmin dominują migracje
o charakterze mieszkaniowym.
Saldo migracji dla wsi z gmin miejsko-wiejskich wykazuje podobne
skorelowania jak w przypadku gmin wiejskich. Jedynie sáabsze są związki
z wyksztaáceniem ludnoĞci oraz zupeány brak powiązaĔ z dochodami wáasnymi gminy
na mieszkaĔca. To ostatnie spowodowane jest faktem, Īe znaczna czĊĞü migracji na tym
obszarze odbywa siĊ miĊdzy miastem a wsiami tej samej gminy. Prawdopodobnie
wzrost poziomu dochodów gminy zatrzymuje ludnoĞü w mieĞcie-siedzibie gminy, na co
wskazuje omówiony powyĪej ukáad cech skorelowanych z migracjami dla caáej gminy
miejsko-wiejskiej. MoĪna wiĊc mówiü o doĞü silnej konkurencji miast-siedzib gmin
z otaczającymi wsiami w zakresie atrakcyjnoĞci migracyjnej ludnoĞci.
Podsumowanie
Wykorzystując dane statystyczne GUS dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
przeprowadzono badania ruchów migracyjnych ludnoĞci na pobyt staáy, jakie miaáy
miejsce na obszarach wiejskich Dolnego ĝląska w latach 1994-2006. Ze wzglĊdu na
znaczną zmiennoĞü omawianych zjawisk posáuĪono siĊ wartoĞciami Ğredniorocznymi
w trzech okresach: 1994-98, 1999-2003 i 2004-2006 (okres I, II i III).
Stwierdzono, Īe najwiĊksze zmiany atrakcyjnoĞci migracyjnej nastąpiáy miĊdzy I
i II okresem. Polegaáy one na silnym wzroĞcie salda migracji w zdecydowanej
wiĊkszoĞci gmin, szczególnie poáoĪonych wokóá Wrocáawia i Legnicko-Gáogowskiego
ZagáĊbia Miedziowego, w Kotlinie Káodzkiej oraz pomiĊdzy Legnicą a Jelenią Górą.
Natomiast miĊdzy okresem II i III wzrost salda migracji wystąpiá jedynie wokóá
Wrocáawia i w Ğrodkowej czĊĞci LGOM-u. JednoczeĞnie pojawiáy siĊ doĞü liczne gminy
o niewielkim odpáywie netto ludnoĞci, w szczególnoĞci w poáudniowej czĊĞci Kotliny
Káodzkiej, na przygraniczu z Niemcami, w Ğrodkowej czĊĞci Sudetów i Podsudecia oraz
w okolicach Milicza; co spowodowane byáo w znacznej czĊĞci wzrostem emigracji za
granicĊ. Stwierdzono równieĪ, Īe w latach 2004-2006 wzrosáo znaczenie migracji
o charakterze mieszkaniowym.
W efekcie w caáym rozpatrywanym okresie 1994-2006 wystąpiáy nastĊpujące
zjawiska:
x silny wzrost atrakcyjnoĞci migracyjnej wokóá Wrocáawia i na obszarze
LGOM,
x Ğredni jej wzrost w Ğrodkowej czĊĞci Sudetów i Podsudecia oraz
w poáudniowej czĊĞci przygranicza z Niemcami,
x stabilizacja salda migracji we wschodniej i zachodniej czĊĞci Sudetów
i Podsudecia oraz na peryferiach LGOM,
x spadek atrakcyjnoĞci w rozproszonych gminach poáoĪonych peryferyjnie
wobec duĪych miast lub przylegających do granic województwa.
Obszary wiejskie bezpoĞrednio otaczające Wrocáaw (pierwszy pierĞcieĔ) we
wszystkich rozpatrywanych okresach wykazywaáy bardzo wysokie dodatnie i ciągle
rosnące saldo migracji. Gminy otaczające Wrocáaw drugim pierĞcieniem zachowywaáy
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siĊ podobnie jak ogóá obszarów wiejskich w województwie, tzn. miĊdzy okresem I i II
wyraĨny wzrost salda migracji z ujemnego na dodatnie a miĊdzy okresem II i III
przyrost nieco wolniejszy, czego jedną z przyczyn byá relatywnie wyĪszy wzrost
emigracji za granicĊ.
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Summary
One the basis of statistical data of Main Statistical Office the analysis of migration
phenomena on Lower Silesian rural areas Since 1994 till 2006 has been presented. In this period
the attractiveness of migration areas has been enlarged especially around Wrocáaw City
surrounding areas and Legnicko-Gáogowskie Cooper Valley. As an effect the population net
migration for permanent residence has been change from negative to positive. At the end of period
under consideration the negative balance has been indicated only in communes located far away
from bigger cities and surrounding outside borders of province.
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CZĉĝû II

INSTRUMENTY WSPÓLNOTOWYCH POLITYK
GOSPODARCZYCH

Marian Podstawka
Agnieszka Deresz

Ocena funkcjonowania podatku od dochodów osób
fizycznych oraz propozycji jego zmian w latach 2009 – 2012
Evaluation of functioning Personal Income Tax and proposition
of change in years 2009-2012
Gáównym celem artykuáu jest ocean funkcjonowania podatku od osób fizycznych.
W artykule autorzy zaprezentowali róĪnice miĊdzy podatkiem progresywnym a liniowym.
W opracowaniu przedstawiono równieĪ propozycje zmian podatku od osób fizycznych w latach
2009-2012.

WstĊp
PodstawĊ opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi
dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi podatkowe. Przedmiotowy
podatek obejmuje swym zasiĊgiem wszystkie dochody osób fizycznych, z wyjątkiem
tych uzyskanych z: dziaáalnoĞci rolniczej (oprócz dziaáów specjalnych produkcji rolnej),
gospodarki leĞnej, czynnoĞci, które mogą byü przedmiotem prawnie skutecznej umowy
oraz z przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
W latach 2000 – 2006 liczba podatników, którzy w corocznych zeznaniach
podatkowych PIT wykazywali dochody do opodatkowania wedáug progresywnej skali
podatkowej wynosiáa okoáo 24 mln.
Osobisty i bezpoĞredni charakter podatku dochodowego od osób fizycznych,
wyznacza mu szczególną rolĊ w realizacji zasady sprawiedliwoĞci, poniewaĪ pozwala
dostosowaü ciĊĪar podatku do indywidualnej zdolnoĞci podatkowej. Miarą zdolnoĞci
podatkowej jest dochód. Dochód brutto przed odliczeniami w sprawozdawczoĞci
podatkowej nie obejmuje jednak wszystkich Ĩródeá przychodów, nie odzwierciedla
zatem w peáni zamoĪnoĞci podatnika, o czym przy ocenie dotkliwoĞci obciąĪeĔ
podatkowych naleĪy pamiĊtaü.1
W podatku dochodowym obowiązuje bowiem rozbudowany katalog zwolnieĔ
przedmiotowych. Są to zwolnienia o charakterze socjalnym (np. zasiáki rodzinne,
pielĊgnacyjne, wychowawcze, dopáaty z funduszu ĞwiadczeĔ socjalnych i innych
funduszów do wydatków na wypoczynek dzieci, Ğwiadczenia pomocy materialnej dla
uczniów i studentów), odszkodowawczym (np. kwoty otrzymane z tytuáu ubezpieczeĔ
majątkowych i osobowych), pracowniczym (np. ekwiwalenty pieniĊĪne ubioru
1
J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. KierczyĔski, Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce,
Warszawa 2004, str. 153
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sáuĪbowego, diety za czas podróĪy sáuĪbowej pracownika, dodatek za rozáąkĊ),
adresowane do emerytów i rencistów (np. Ğwiadczenia rzeczowe otrzymane od byáego
pracodawcy). WystĊpują równieĪ zwolnienia, które wynikają z doraĨnej potrzeby
wsparcia niektórych grup podatników i są to np. dodatki mieszkaniowe i ryczaáty na
zakup opaáu, dodatki kombatanckie.
Do dochodów brutto podatników w statystykach organów podatkowych nie
zalicza siĊ równieĪ dochodów, które, jak juĪ wspomniano stanowią np. wpáywy
z prowadzenia gospodarstwa rolnego lub posiadania dziaáki, wartoĞci artykuáów
pobranych w naturze z gospodarstwa rolnego, a takĪe np. odszkodowania z tytuá
ubezpieczenia, poĪyczki i kredyty gotówkowe, podjĊte wkáady oszczĊdnoĞciowe, ulgi w
opáatach.
Wymienione Ĩródáa przychodów wpáywają niewątpliwie na zdolnoĞü páatniczą
podatnika, lecz znajdują siĊ poza opodatkowaniem podatkiem dochodowym, co
róĪnicuje podatników w zaleĪnoĞci od indywidualnej struktury ich przychodów.
Na wysokoĞü podatku od dochodów osobistych mają równieĪ wpáyw koszty
uzyskania przychodu, stawki podatkowe, kwoty graniczne przedziaáów skali podatkowej
tzw. progi podatkowe, kwota wolna od podatku, ulgi podatkowe, zarówno te odliczane
od dochodu jak i od podatku oraz wspólne rozliczanie siĊ maáĪonków i osób samotnie
wychowujących dzieci.
Istnienie wymienionych elementów podatku dochodowego ogranicza wprawdzie
ciĊĪar podatkowy, ale jednoczeĞnie powoduje mniejszą przejrzystoĞü przepisów
podatkowych, stwarzając tym samym wiĊksze pole do naduĪyü oraz skutkuje niĪszymi
wpáywami podatkowymi i zmusza do utrzymywania relatywnie wyĪszych stawek
podatkowych, by zapewniü odpowiedni poziom wpáywów budĪetowych.
JeĞli chodzi o hasáo sprawiedliwoĞci spoáecznej to wszystko zaleĪy od sposobu
rozumienia tego pojĊcia. Zatem, powstają pytania: Czy sprawiedliwoĞü spoáeczna to
równy podziaá dochodów, niezaleĪny od wkáadów pracy, osiąganych wyników,
przedsiĊbiorczoĞci, produktywnoĞci, kreatywnoĞci, czy wrĊcz przeciwnie,
sprawiedliwoĞü spoáeczna to sytuacja, w której dochody powinny byü proporcjonalne do
wkáadu pracy? Czy „sprawiedliwy podatek” to taki, który jest postrzegany jako „kara”
za uzyskanie dodatkowego dochodu i tym samym negatywny bodziec, który skáaniania
podatnika do wystrzegania siĊ dodatkowego, wiĊkszego dochodu, a w skrajnych
przypadkach do ukrywania czĊĞci dochodu i rozwoju „szarej strefy”? CóĪ z tego, Īe
podatek bĊdzie progresywny, a de facto jego progresywnoĞü bĊdzie pozorna, gdyĪ duĪa
czĊĞü podatników znajdzie sposoby na unikniĊcie tej progresji?
JeĞli walczy siĊ z ubóstwem i pomaga ludziom najgorzej sytuowanym, to
najbardziej skutecznym Ğrodkiem realizacji tych celów jest wzrost gospodarczy. A
poniewaĪ proponowany system podatku liniowego bardziej temu sprzyja, lepiej teĪ
rozwiązuje problemy spoáeczne. Gdyby równo dzieliü dochody, przy zerowym wzroĞcie
albo spadku dochodu narodowego korzyĞci z tego podziaáu bĊdą niewielkie. I odwrotnie,
zgoda na zróĪnicowanie dochodów umacnia motywacjĊ u osób przedsiĊbiorczych a
wzrost gospodarczy tworzy nowe miejsca pracy, generuje dodatkowy popyt i napĊdza
gospodarkĊ na czym zyskuje caáe spoáeczeĔstwo. Grupy najniĪej zarabiające najbardziej
naraĪone są na koszty spoáeczne w wypadku zahamowania tego wzrostu. Zatem
dodatkowe dochody jakie zyskaáaby nieliczna grupa najbogatszych Polaków przy
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wprowadzeniu podatku liniowego, w konsekwencji przyczyniáyby siĊ do poprawy
sytuacji biedniejszej czĊĞci spoáeczeĔstwa.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
W aspekcie prowadzonych we wstĊpie rozwaĪaĔ istotną jest wiedza, jaką czĊĞü
áącznej liczby podatników podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią
podatnicy otrzymujący dochody w granicach poszczególnych progów podatkowych.
Obrazują ją dane zawarte w tabeli nr 1.
TABELA 1. LICZBA PODATNIKÓW WEDàUG WYSOKOĝCI UZYSKANEGO DOCHODU – DANE
KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Struktura
Liczba podatników
w zá
%
1

2

3

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

22 215 807
93,34
1 319 557
5,54
266 467
1,12
23 801 831
100,00
ħródáo: Dane Ministerstwa Finansów, dotyczące rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Analizując dane empiryczne zamieszczone w tej tabeli, zgodnie z którą, aĪ
93,34% polskiego spoáeczeĔstwa znajduje swoje miejsce w pierwszym progu
podatkowym, pozostaáe 6,66% podatników w drugim i trzecim progu podatkowym tj.
drugim 5,54% podatników, a trzecim zaledwie 1,12% podatników, moĪna zauwaĪyü, Īe
progresja podatkowa dotyczy tylko kilku procent podatników. Dla zdecydowanej
wiĊkszoĞci podatników, omawiany podatek, mimo progresywnej skali podatkowej, ma
juĪ charakter podatku liniowego z jedną stawką, wáaĞciwą dla pierwszego przedziaáu tej
skali 19%. Niewątpliwie w tej licznej grupie podatników pierwszego przedziaáu skali
podatkowej, wystĊpują zróĪnicowania pod wzglĊdem wysokoĞci uzyskiwanych
dochodów. Jedni podatnicy osiągają dochody mieszczące siĊ w zdecydowanie niĪszej
poáowie pierwszego progu, inni natomiast osiągają dochody bliskie drugiemu. W takim
przypadku naleĪy stwierdziü, Īe mamy do czynienia z pewnego rodzaju zafaászowaniem
obrazu funkcjonowania progresji podatkowej, co przy pozornym speánieniu wymagaĔ
sprawiedliwoĞci spoáecznej, owocuje ponoszeniem duĪych kosztów funkcjonowania
omawianego systemu podatku dochodowego przez paĔstwo.
Ponadto naleĪy zauwaĪyü, Īe podatek dochodowy od osób fizycznych
opodatkowuje gáównie dochody z pracy. Ludzie pracowici i uzdolnieni, osiągający
dochody opodatkowane stawką 30% i 40%, uznają, Īe odbiera siĊ im coraz to wiĊkszą
czĊĞü dochodu. To poczucie niesprawiedliwoĞci zwiĊksza ich skáonnoĞü do ukrywania
swoich dochodów, dokonywania nieoficjalnych transakcji, zawierania „cichych” umów
z pracodawcami itp. Ujednolicenie stawki podatku dochodowego, z pewnoĞcią
zmniejszyáoby skáonnoĞci do ukrywania swoich dochodów. Wówczas kaĪdy podatnik
zapáaciáby taki sam procent podatku od osiągniĊtego swojego dochodu.
W analizowanym roku podatkowym 2006, jak wynika z podanego w tabeli nr 2
zestawienia dla zdecydowanej wiĊkszoĞci podatników, bo ponad 90%, przeciĊtny
dochód brutto ksztaátowaá siĊ na poziomie 49,21% Ğredniego dochodu. W drugim
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przedziale skali dochód brutto nie byá nawet wiĊkszy od dwukrotnego Ğredniego,
natomiast w trzecim przedziale byá bliski piĊciokrotnemu Ğredniemu dochodowi.2
TABELA 2. DOCHÓD BRUTTO – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
w zá

Liczba
podatników

Kwota dochodu
ogóáem w zá

PrzeciĊtny dochód
przypadający na jednego
podatnika w zá

1

2

3

4

do 37 024
22 215 807
324 831 669 000
14 622
od 37 024 do 74 048
1 319 557
72 706 676 000
55 099
powyĪej 74 048
266 467
38 281 578 000
143 663
Ogóáem
23 801 831
435 819 923 000
18 310
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Jak wynika z danych zamieszczonych powyĪej w Polsce wąska grupa ludzi
zarabia stosunkowo duĪo w porównaniu z resztą. Ponad 22 mln podatników osiąga
niskie dochody lub niezbyt wysokie, jedynie dochody ok. 1,5 mln przekraczają Ğrednią
krajową – moĪna wobec tego wyciągnąü wniosek, Īe na wprowadzeniu podatku
liniowego wiĊkszoĞü korzyĞci uzyskaáaby nieliczna grupa najbogatszych Polaków.
Dochód przedstawiony w kolumnie 4 tabeli nr 2 w rozpatrywanym podatku nie
stanowi podstawy opodatkowania, gdyĪ tĊ wyznacza siĊ po odliczeniu od niego ulg
podatkowych tzw. ulg od dochodu. Zaprezentowane w tabeli nr 3 wysokoĞci
przeciĊtnego dochodu przypadającego na jednego podatnika po pomniejszeniu go o
skáadki na ubezpieczenie spoáeczne są juĪ kategorią zbliĪoną w wiĊkszym lub
mniejszym stopniu do rzeczywistego dochodu podatnika.
TABELA 3. PRZECIĉTNY DOCHÓD POMNIEJSZONY O ODLICZONE SKàADKI NA
UBEZPIECZENIA SPOàECZNE – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Liczba
Dochód ogóáem
PrzeciĊtny dochód
w zá
podatników
pomniejszony
pomniejszony
o odliczone skáadki na
o odliczone skáadki na
ubezpieczenia spoáeczne w ubezpieczenia spoáeczne w
zá
zá
1

2

3

4

do 37 024
22 215 807
290 958 716 000
13 097
od 37 024 do 74 048
1 319 557
63 263 466 000
47 943
powyĪej 74 048
266 467
35 378 802 000
132 768
Ogóáem
23 801 831
389 600 584 000
16 369
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Relacja podatku naliczonego do dochodu brutto okreĞlana jest jako nominalne
obciąĪenie bądĨ nominalna stopa podatkowa. Natomiast relacja podatku naleĪnego do
dochodu brutto okreĞlana jest jako efektywne obciąĪenie bądĨ efektywna stopa podatku.
RóĪnica miĊdzy nominalną a efektywną stopą podatkową pokazuje, o ile punktów
procentowych podatnicy poszczególnych przedziaáów skali podatkowej obniĪyli ciĊĪar
podatku w wyniku korzystania z odliczeĔ od podatku. W tabeli nr 4 przedstawiono
2
Wedáug danych GUS w 2006 roku przeciĊtne miesiĊczne wynagrodzenie brutto ksztaátowaáo siĊ na poziomie
2.475,88 zá, wobec czego przeciĊtne roczne wynagrodzenie brutto ksztaátowaáo siĊ na poziomie 29.710,56 zá
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nominalne i efektywne obciąĪenie dochodów osób fizycznych podatkiem dochodowym
w poszczególnych przedziaáach skali podatkowej, a takĪe obliczono róĪnicĊ miĊdzy
stawkami podatkowymi, a efektywnymi stopami podatkowymi, która Ğwiadczy o
wymiernych korzyĞciach wynikających z ulg podatkowych.

Przedziaáy
dochodów
w zá

1

efektywne
nominalne

2

áącznie ze
skáadką na
ubezpieczenie
zdrowotne

po odliczeniu
skáadki na
ubezpieczenie
zdrowotne

3

4

RóĪnica obciąĪenia
w punktach
procentowych
(2–4)

ObciąĪenie dochodu w %

RóĪnica obciąĪenia
w punktach
procentowych
(2–3)

TABELA 4. OBCIĄĩENIE DOCHODU WEDàUG DANYCH KRAJOWYCH W 2006 R.

5

6

do 37 024
14,95
14,59
7,16
0,36
7,79
od 37 024 do 74 048
20,40
19,51
12,61
0,89
7,79
powyĪej 74 048
30,96
29,64
23,41
1,32
7,55
Ogóáem
17,29
16,76
9,52
0,53
7,77
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących rozliczenia
podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

W konsekwencji przedstawionych powyĪej wyliczeĔ w pierwszym progu
podatkowym efektywne obciąĪenie wykazywanych dochodów podatników w 2006 roku
wynosiáo 14,59% áącznie ze skáadką na ubezpieczenie zdrowotne. Wprowadzenie 18%
stawki PIT spowodowaáoby dodatkowe obciąĪenia podatników z tej grupy podatkowej o
3,41%, to aby ich obciąĪenia nie wzrosáy, podatek liniowy nie mógáby mieü wyĪszej
stawki niĪ 14,59% - po uwzglĊdnieniu skáadki na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast
przed jej odliczeniem, nie wyĪszej niĪ 7,16%. Ten poziom stawek odnoszony do
wszystkich podatników mógáby jednak okazaü siĊ zbyt niski z punktu widzenia
poĪądanego poziomu dochodów budĪetowych z tego tytuáu.
Przykáad obniĪenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT
pokazuje jednak, Īe nawet znaczne zredukowanie podatku nie musi oznaczaü
mniejszych wpáywów z jego tytuáu. W 2006 roku byáy one wyĪsze niĪ w latach 1999 –
2005, kiedy to stawka CIT byáa znacznie wyĪsza, co obrazuje poniĪsza tabela nr 5.
TABELA 5. STAWKA CIT A WPàYWY BUDĩETOWE W LATACH 1999 - 2006
Wyszcze1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
gólnienie
Stawka CIT
34
32
28
28
27
19
19
19
(w%)
Wpáywy z
CIT
16,308,0 14.133,5 16.469,4 13.833,8 14.982,4 18.030,2 20.789,2 25.342,5
( w mln zá )
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Wyliczenie efektywnego obciąĪenia podatników z pierwszego przedziaáu skali
podatkowej, nie bierze jednak pod uwagĊ faktu, Īe efektywna stawka podatkowa to
Ğrednia dla caáego tego przedziaáu podatkowego, w którym pozostaje 93,34%
podatników. Niewątpliwie jest to grupa zróĪnicowana pod wzglĊdem spoáecznym i
153

dochodowym. WĞród tej grupy podatników znajdują siĊ tacy, którzy wykazali dochód
niĪszy niĪ kwota wolna od opodatkowania w 2006 roku tj. 2.790,00 zá lub niewiele
wyĪszy, jak równieĪ i tacy którzy osiągają juĪ dochody zbliĪone do tych z drugiego
przedziaáu podatkowego. Podatnicy tego przedziaáu, w róĪnym stopniu równieĪ
korzystają z przysáugujących ulg podatkowych. Z ulg korzystają ci, których dochody
mieszczą siĊ w wyĪszej poáowie pierwszego progu, które rzutują z kolei na wysokoĞü
efektywnej stawki podatkowej dla caáej grupy.
W wyniku odliczeĔ od dochodu i podatku w najwiĊkszym stopniu ciĊĪar
podatkowy obniĪyli podatnicy z drugiego i trzeciego przedziaáu skali. W roku 2006
omawiana róĪnica w drugim przedziale skali podatkowej wynosiáa Ğrednio 0,89,
natomiast w trzecim 1,32 punktu procentowego. W przypadku podatników pierwszego
przedziaáu skali podatkowej Ğrednia róĪnica pomiĊdzy nominalnym a efektywnym
opodatkowaniem byáa najniĪsza i wyniosáa tylko 0,36 punktu procentowego.
Dane statystyczne zatem pokazują, Īe z ulg podatkowych, adresowanych przecieĪ
do wszystkich, korzystają przede wszystkim osoby o wysokich lub bardzo wysokich
dochodach, co obrazuje tabela nr 6.
TABELA 6. LICZBA PODATNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ODLICZENIA ULG
PODATKOWYCH – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Liczba podatników korzystających z
Struktura
Liczba podatników
w zá
odliczeĔ ulg podatkowych
%
1

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

2

3

4

22 215 807
5 247 324
23,62
1 319 557
835 214
63,30
266 467
200 212
75,14
23 801 831
6 282 750
26,40
ħródáo: Dane Ministerstwa Finansów, dotyczące rozliczenia podatku dochodowego
od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli nr 7 najmniejszy odsetek
korzystających z ulg podatkowych, znajduje siĊ w pierwszym przedziale skali, co z
pewnoĞcią ma związek ze szczupáoĞcią dochodów wielu podatników z tej grupy.
W dwóch pozostaáych przedziaáach odsetek ten jest znacznie wiĊkszy, bo stanowi aĪ
75,14% podatników z trzeciego przedziaáu i 63,30% z drugiego przedziaáu dokonaáo
odliczeĔ.
Analiza prezentowanych powyĪej danych zarówno zawartych w tabeli nr 4 jak
i 7 upowaĪnia do stwierdzenia, Īe ulgi podatkowe nie stanowią narzĊdzia sáuĪącego
zmniejszeniu nierównoĞci dochodów podatników. Ich likwidacja niewątpliwie nie
uderza w mniej zarabiających. Paradoksalnie wprowadzenie podatku liniowego, z
równoczesną likwidacją ulg podatkowych, nie musi oznaczaü pogorszenia sytuacji
podatników, których dochody mieszczą siĊ w pierwszym progu podatkowym, pomimo,
iĪ proponowana stawka 18% jest wyĪsza niĪ efektywne stopy opodatkowania wiĊkszoĞci
podatników.
MoĪna argumentowaü, Īe podatek liniowy zwiĊkszy dochody podatników
drugiego i trzeciego przedziaáu skali, które bĊdą mogli zainwestowaü, albo przeznaczyü
na konsumpcjĊ poprawiając koniunkturĊ i przyczyniając siĊ do rozwoju gospodarczego
kraju.
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Wracając do danych empirycznych zawartych w tabeli nr 1 moĪe wydawaü siĊ,
Īe wszyscy podatnicy skorzystają na zmianie konstrukcji opodatkowania, o 1 punkt
zmniejszy siĊ bowiem stawka dla 93,34% podatników páacących podatki 19%, o 12
punktów zmniejszy siĊ stawka dla 5,54% podatników páacących 30% podatek i o 22
punkty zmniejszy siĊ stawka dla 1,12% podatników páacących dotychczas 40% podatek.
Tyle Īe, w 2006 roku przykáadowo 6,66% wszystkich podatników páacących 30% i 40%
podatek dostarczyáo budĪetowi 43,83% wpáywów z podatku od dochodów osobistych,
co obrazuje tabela nr 7. Wynika z tego, Īe prawie 7% podatników dostarczyáo budĪetowi
przeszáo 43% wpáywów z podatku od dochodów osobistych. NaleĪy podkreĞliü, Īe
wniosek taki formuáowany jest w odniesieniu do „nieliniowej” czĊĞci páatników
omawianego podatku.
TABELA 7. PODATEK NALEĩNY – DANE KRAJOWE W 2006 ROKU
Przedziaáy dochodów
Kwota podatku naleĪnego
w zá
ogóáem w zá
1

2

Struktura
%
3

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

20 840 127 000
56,17
7 976 464 000
21,50
8 282 826 000
22,33
37 099 417 000
100,00
ħródáo: Dane Ministerstwa Finansów, dotyczące rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 rok

Z punktu widzenia finansów publicznych istotne jest, by w wyniku reformy
podatkowej nie zmniejszyáy siĊ wpáywy do budĪetu z tytuáu podatku od dochodów osób
fizycznych. Wprowadzenie podatku liniowego, a tym samym obniĪenie górnej stawki
podatku 30% i 40%, spowoduje znaczne uszczuplenie dochodów budĪetowych. Zatem z
fiskalnego punktu widzenia niezbĊdne jest zrównowaĪenie ubytku w dochodach budĪetu
paĔstwa, w celu zapewnienia dotychczasowego poziomu wpáywów z omawianego
podatku w pierwszych latach po jej wprowadzeniu.
TABELA 8. PODATEK NALEĩNY OBLICZONY WEDàUG STAWKI LINIOWEGO 18% DLA 2006
ROKU
WysokoĞü
Kwota podatku Kwota odliczeĔ od
Kwota podatku
Przedziaáy
dochodu ogóáem
ogóáem
podatku ogóáem
naleĪnego
dochodów
pomniejszonego
obliczonego
skáadki na
ogóáem
w zá
o odliczone
wedáug stawki
ubezpieczenie
(3–4)
skáadki na
liniowej 18% w
zdrowotne w zá
w zá
ubezpieczenia
zá
spoáeczne w zá
1

2

3

4

5

do 37 024
od 37 024 do 74 048
powyĪej 74 048
Ogóáem

290 958 716 000
52 372 568 880
21 623 477 000
30 749 091 880
63 263 466 000
11 387 423 880
4 366 301 000
7 021 122 880
35 378 802 000
6 368 112 360
2 203 723 000
4 164 389 360
389 600 584 000
70 128 102 120
28 193 501 000
41 934 604 120
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych Ministerstwa Finansów, dotyczących
rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych wg skali podatkowej w 2006 roku

Analiza przedstawionych danych w tabeli nr 7 w kolumnie nr 2 oraz tabeli nr 8
kolumnie nr 5 wskazuje jednoznacznie, Īe poziom dochodów budĪetowych po
wprowadzeniu podatku liniowego nie musi oznaczaü mniejszych wpáywów z tego tytuáu.
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Podatek naleĪny dla ogóáu podatników w 2006 roku jest o 4.835.187.120,00 zá tj. o ok.
13 % niĪszy od podatku naleĪnego dla tej samej grupy podatników przy zastosowaniu
stawki liniowej 18% oraz zaáoĪeniu, Īe Īaden z podmiotów nie korzystaá z ulg
i preferencji podatkowych jaki kwoty wolnej od podatku (oprócz skáadek na
ubezpieczenia spoáeczne i skáadki na ubezpieczenie zdrowotne ).
PowyĪsze rozwaĪania pozwalają na wyciągniĊcie wniosku, zgodnie z którym
eliminacja ulg podatkowych, zwolnieĔ podatkowych, wspólnego opodatkowania
maáĪonków i osób samotnie wychowujących dzieci oraz kwoty wolnej od podatku
sprawi, Īe opodatkowany zostanie caáy realny dochód podatnika, bez Īadnych
sztucznych zmniejszeĔ, co wpáynie na dostarczenie dodatkowych wpáywów do budĪetu
paĔstwa.
Ponadto:
x Niebagatelnym plusem podatku liniowego jest jego administracyjna
oszczĊdnoĞü, co niejako wynika z prostoty tego podatku.
x Koszty przestrzegania prawa podatkowego zmniejszą siĊ równieĪ w istotny
sposób.
x Podatek liniowy powoduje, Īe niĪsze podatki pozostawiają wiĊcej pieniĊdzy
w obiegu, a wówczas zaczyna dziaáając tzw. „efekt mnoĪnikowy”, którego
konsekwencją jest wzrost oszczĊdnoĞci i inwestycji, a to prowadzi do wzrostu
gospodarczego.
x Szybszy wzrost gospodarczy i niĪsze obciąĪenia podatkowe mają korzystny
wpáyw na zatrudnienie, powodują wzrost liczby miejsc pracy.
x Uzasadnionym jest poszerzenie bazy podatkowej, poprzez stopniowe
wáączenie w nią rolników, zwáaszcza zamoĪniejszych.
Reasumując naleĪy stwierdziü, iĪ reforma systemu podatków od dochodów
osobistych nie musi byü trudna dla budĪetu paĔstwa, nawet przez krótki okres czasu.
Kalendarium reformy podatku od dochodów osobistych oraz jej skutki
Rządowa propozycja wprowadzenia w Polsce w 2009 roku dwóch stawek
podatku dochodowego od osób fizycznych 18% i 32% w miejsce obecnych stawek –
19%, 30% i 40%, oraz w 2011 lub 2012 roku podatku páaskiego z jedną stawką na
poziomie 18%, niewątpliwie wywoáa efekt polegający na zmianie wzglĊdnych obciąĪeĔ
podatkowych podatników o róĪnych dochodach.
ZaáóĪmy, Īe przechodzimy z obowiązującego w 2007 roku progresywnego
systemu podatkowego z trzema stawkami 19%, 30% i 40% na system podatkowy
progresywny z dwiema skáadkami 18% i 32%. W poniĪszej tabeli nr 9 zamieszczono
informacje odnoĞnie obliczenia podatku w obowiązującym i proponowanym systemie.
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TABELA 9. PRZYKàAD KSZTAàTOWANIA SIĉ àĄCZNYCH OBCIĄĩEē PODATKOWYCH
PRZY PODATKU PROGRESYWNYM OBOWIĄZUJĄCYM W 2007 ROKU I PODATKU
PROGRESYWNYM Z DWIEMA STAWKAMI 18% I 32%
Podatek
ObciąĪenie
Dochód do
WysokoĞü dochodu brutto =
obliczony =
Rodzaj
podatkowe
dyspozycji
podstawa opodatkowania
podatek
opodatkowania
( 3:2 )
(2–3)
w zá
naleĪny
w%
w zá
w zá
1

Podatek
progresywny
obowiązujący
w 2007 roku

Podatek
progresywny z
dwiema
stawkami 18%
i 32% w
2009 roku

2

I przedziaá
skali podatkowej
II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej
I przedziaá
skali podatkowej
II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej

3

4

5

9.767

1.283

13,14

8.484

15.586

2.389

15,33

13.197

32.292

5.563

17,23

26.729

65.000

14.153

21,77

50.847

90.000

22.100

24,56

67.900

9.767
15.586
32.292

1.202
2.249
5.257

12,31
14,43
16,28

8.565
13.337
27.035

65.000

11.144

17,14

53.856

90.000

16.270

18,08

73.730

9.767
- 81
- 0,83
+ 81
RóĪnice miĊdzy
I przedziaá
15.586
- 140
- 0,90
+ 140
podatkiem
skali podatkowej
progresywnym
32.292
- 306
- 0,95
+ 306
obowiązującym
II przedziaá
65.000
- 3.009
- 4,63
+ 3.009
w 2007 roku a
skali podatkowej
proponowanym
III przedziaá
90.000
- 5.830
- 6,48
+ 5.830
na 2009 rok
skali podatkowej
* NaleĪy zaznaczyü, Īe niniejsze obliczenia zakáadają, Īe Īaden z podatników nie korzysta z ulg podatkowych,
jak równieĪ nie uwzglĊdnia odliczenia skáadek na ubezpieczenia spoáeczne oraz skáadki na ubezpieczenie
zdrowotne
ħródáo: Obliczenia wáasne

Podatek obliczono posáugując siĊ skalą podatkową obowiązującą w 2007 roku3:
Przedziaáy dochodów w zá
ponad

do

43 405
43 405
85 528
85 528
i proponowaną na 2009 rok4:
Przedziaáy dochodów w zá
ponad
do
85 528
85 528

Podatek wynosi
19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zá 54 gr
7 674 zá 41 gr + 30% nadwyĪki ponad 43 405 zá
20 311 zá 31 gr + 40% nadwyĪki ponad 85 528 zá

Podatek wynosi
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zá 02 gr
14 839 zá 02 gr + 32% nadwyĪki ponad 85 528 zá

3
art.10 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2006r. Nr 217,
poz.1588)
4
art.1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 217,
poz.1588)
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Oprócz tego przyjĊte zaáoĪenia:
x dochód brutto w wysokoĞci 9.767,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
rocznego zasiáku dla bezrobotnych
x dochód brutto w wysokoĞci 15.586,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniej
rocznej emerytury-renty z pozarolniczego ubezpieczenia spoáecznego
x dochód brutto w wysokoĞci 32.292,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
rocznego wynagrodzenia brutto
x dochód brutto w wysokoĞci 65.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z II
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
x dochód brutto w wysokoĞci 90.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z III
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
Przy podatku progresywnym z dwiema stawkami 18% i 32% obciąĪenie
dochodów osobistych podatnika zarabiającego 90.000,00 zá jest o 46,87% wyĪsze niĪ
zarabiającego 9.767,00 zá, natomiast przy podatku progresywnym z trzema stawkami
podatkowymi 19%, 30% i 40% obciąĪenie dochodów osobistych tego podatnika jest
wyĪsze o 86,91%. Záagodzenie progresji w ten znaczny sposób moĪe staü siĊ przyczyną
wzmocnienia bodĨców do zwiĊkszania dochodów drogą legalnej pracy
i przedsiĊbiorczoĞci, bowiem prawie o poáowĊ w proponowanej wersji reformy
podatkowej zmniejszy siĊ obciąĪenie osób dla których dodatkowy wysiáek zawodowy
stawaá siĊ nieopáacalny. Na progresji podatkowej z dwiema stawkami 18% i 32%
zamiast z trzema 19%, 30% i 40% skorzystają wszyscy podatnicy, których dochody bĊdą
mniej obciąĪane niĪ w przypadku progresji podatkowej z trzema stawkami. Osoby
osiągające dochody 90.000,00 zá skorzystają na przedmiotowej zmianie 6,48%,
natomiast osoby zarabiające 9.767,00 zá – 0,83 punktu procentowego. Progresja
podatkowa z dwiema stawkami podatkowymi oznacza równieĪ zwiĊkszenie wszystkim
podatnikom dochodu do dyspozycji. OczywiĞcie wysokoĞü tej kwoty jest uzaleĪniona od
wysokoĞci uzyskanego dochodu. W konsekwencji przejĞcie z progresywnego systemu
opodatkowania z trzema stawkami do systemu z dwiema stawkami oznacza korzyĞci dla
wszystkich podatników ( tabela nr 9 ), wobec czego moĪna spodziewaü siĊ wzrostu
zachĊt do zwiĊkszania oszczĊdnoĞci, nastĊpnie inwestycji w wyniku dziaáania efektu
dochodowego.
Po wprowadzeniu jednolitej stawki 18% w miejsce obowiązującej w 2007 roku
progresywnej skali podatkowej z trzema stawkami 19%, 30% i 40% wielkoĞci obciąĪeĔ
podatkowych bĊdą siĊ ksztaátowaáy w sposób przedstawiony w poniĪszej tabeli nr 10.
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TABELA 10. PRZYKàAD KSZTAàTOWANIA SIĉ àĄCZNYCH OBCIĄĩEē PODATKOWYCH
PRZY PODATKU PROGRESYWNYM OBOWIĄZUJĄCYM W 2007 ROKU I PODATKU Z JEDNĄ
STAWKĄ 18%
Podatek
ObciąĪenie
Dochód do
WysokoĞü dochodu brutto =
obliczony =
Rodzaj
podatkowe
dyspozycji
podstawa opodatkowania
podatek
opodatkowania
( 3:2 )
(2–3)
w zá
naleĪny
w%
w zá
w zá
1

Podatek
progresywny
obowiązujący
w 2007 roku

2

I przedziaá
skali podatkowej
II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej
I przedziaá
skali podatkowej

Podatek z jedną
stawką 18%

II przedziaá
skali podatkowej
III przedziaá
skali podatkowej

3

4

5

9.767

1.283

13,14

8.484

15.586

2.389

15,33

13.197

32.292

5.563

17,23

26.729

65.000

14.153

21,77

50.847

90.000

22.100

24,56

67.900

9.767
15.586
32.292

1.758
2.805
5.813

18,00
18,00
18,00

8.009
12.781
26.479

65.000

11.700

18,00

53.300

90.000

16.200

18,00

73.800

9.767
+ 475
+ 4,86
- 475
RóĪnice miĊdzy
I przedziaá
15.586
+ 416
+ 2,67
- 416
podatkiem
skali podatkowej
progresywnym
32.292
+ 250
+ 0,77
- 250
obowiązującym w
II przedziaá
65.000
- 2.453
- 3,77
+ 2.453
2007 roku a
skali podatkowej
podatkiem z jedną
III przedziaá
90.000
- 5.900
- 6,56
+ 5.900
stawką 18%
skali podatkowej
* NaleĪy zaznaczyü, Īe niniejsze obliczenia zakáadają ,Īe Īaden z podatników nie korzysta z ulg podatkowych,
jak równieĪ nie uwzglĊdnia odliczenia skáadek na ubezpieczenia spoáeczne oraz skáadki na ubezpieczenie
zdrowotne.
ħródáo: Obliczenia wáasne

Podatek obliczono posáugując siĊ skalą podatkową obowiązującą w 2007 roku5:
Przedziaáy dochodów w záotych
ponad
43 405
85 528

do
43 405
85 528

Podatek wynosi
19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zá 54 gr
7 674 zá 41 gr + 30% nadwyĪki ponad 43 405 zá
20 311 zá 31 gr + 40% nadwyĪki ponad 85 528 zá

i proponowaną liniową stawką na poziomie 18%.
Oprócz tego przyjĊte zaáoĪenia:
x dochód brutto w wysokoĞci 9.767,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
rocznego zasiáku dla bezrobotnych
x dochód brutto w wysokoĞci 15.586,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniej
rocznej emerytury-renty z pozarolniczego ubezpieczenia spoáecznego
5
art.10 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 217,
poz.1588 )
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x dochód brutto w wysokoĞci 32.292,00 zá – stanowi przybliĪenie Ğredniego
wynagrodzenia brutto
x dochód brutto w wysokoĞci 65.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z II
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
x dochód brutto w wysokoĞci 90.000,00 zá – stanowi przykáad dochodu z III
przedziaáu skali podatkowej obowiązującej w 2007 roku
Wprowadzenie podatku liniowego spowoduje wzrost obciąĪenia dochodu
podatkiem dla podatników z pierwszego przedziaáu podatkowego obowiązującego
w 2007 roku Ğrednio o 2,77 punktu procentowego. Pozostali podatnicy odczują
natomiast spadek obciąĪenia dochodu. Spadek bĊdzie tym wiĊkszy, im wiĊkszy dochód
osiągnie podatnik, i tak dla podatnika z dochodami 65.000,00 zá zmniejszy siĊ o 3,77
punktu procentowego, natomiast dla podatnika z dochodami 90.000,00 zá juĪ o 6,56
punktu procentowego. MoĪemy wiĊc zakáadaü, Īe przejĞcie z progresywnego systemu
podatkowego do systemu liniowego powinno zaowocowaü zwiĊkszeniem zachĊt do
zwiĊkszania podaĪy pracy i wzrostu inwestycji prywatnych podatników w pierwszym
i drugim przedziale skali podatkowej. W sumie wpáynie to na rozwój gospodarki,
niezastąpione Ĩródáo poprawy warunków Īycia dla wszystkich obywateli naszego kraju.
Analiza przykáadu z tabeli nr 10 pozwala zauwaĪyü, Īe w przypadku podatku
liniowego nastąpi pomniejszenie podatnikom z pierwszego przedziaáu podatkowego
dochodu do dyspozycji Ğrednio o kwotĊ 380,00 zá, oraz jego zwiĊkszenie dla podatników
wiĊcej zarabiających. Pomimo to, kaĪdy z podatników oddaá do budĪetu paĔstwa
jednakową czĊĞü swoich dochodów. Przy dochodzie 9.767,00 zá podatek wyniósá
1.758,00 zá, zaĞ przy 90.000,00 zá dochodu – 16.200,00 zá. Prawie dziewiĊü razy
wiĊkszy dochód - prawie dziewiĊü razy wiĊkszy podatek. Przy podatku progresywnym
ta zaleĪnoĞü ksztaátuje siĊ maáo obiektywnie, gdyĪ przy prawie dziewiĊü razy wiĊkszym
dochodzie podatek jest wiĊkszy ponad 17 razy.
Podsumowanie
Podsumowując rozwaĪania dotyczące funkcjonowania podatku dochodowego od
osób fizycznych naleĪy stwierdziü, iĪ istniejący system podatkowy oparty na podatku
progresywnym:
x zniechĊca spoáeczeĔstwo do bardziej efektywnej pracy,
x powoduje rozprzestrzenianie siĊ postawy spekulacyjnej w spoáeczeĔstwie
przejawiającej siĊ w dąĪeniu do maksymalnego obniĪania podatków, czy teĪ
nie páacenia ich w ogóle,
x preferuje podatników posiadających wysokie dochody, których staü na
ponoszenie wydatków warunkujących uzyskanie ulg podatkowych,
x zaciemnia obraz realnych wpáywów budĪetowych,
x hamuje rozwój inwestycyjny.
Przeprowadzona ocena proponowanych zmian w zakresie opodatkowania
dochodów osobistych w latach 2009 – 2012 sprowadza siĊ do wzglĊdnie prostych
wniosków. Podatek liniowy powinien daü impuls do zwiĊkszania pracy, oszczĊdnoĞci
oraz inwestycji. Ujednolicenie stawki liniowej ponadto zapewni oszczĊdnoĞci w
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administracji i nie spowoduje spadku wpáywów do budĪetu paĔstwa, a wiĊkszoĞci
podatnikom zapewni obniĪenie poziomu obciąĪeĔ podatkowych.
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Piotr Goáasa

Harmonizacja polityki podatkowej w Unii Europejskiej
na przykáadzie podatku od wartoĞci dodanej
Tax policy harmonization within European Union based
on the example of the Value Added Tax
Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej byáa procesem niezwykle
skomplikowanym. W artykule zaprezentowano jego najwaĪniejsze etapy oraz stan obecny. W czĊĞci
dotyczącej Polski przedstawiono krótka historiĊ podatku od towarów i usáug oraz jego znaczenie
dla budĪety kraju. W podsumowaniu pokazano perspektywy dalszej harmonizacji VAT (przejĞcie
do zasady kraju pochodzenia) oraz przeszkody jakie stoją przed tymi dziaáaniami.

WstĊp
Zagadnienia podatkowe są jednymi z najwaĪniejszych obszarów zainteresowania
kaĪdego kraju. Nakáadanie podatków, okreĞlanie ich wysokoĞci, zasad poboru to daleko
idąca ingerencja paĔstwa w sferĊ interesów ekonomicznych jego obywateli. Dlatego teĪ
wszystkiego rodzaju zmiany w zakresie tych uregulowaĔ wymagają specjalnej uwagi.
Celem pracy jest ukazanie najwaĪniejszych etapów harmonizacji podatku od wartoĞci
dodanej w Unii Europejskiej oraz jego znaczenia dla finansów publicznych Polski.
Okres przedakcesyjny, w którym Polska przygotowywaáa swoje prawodawstwo
do wymogów unijnych to czas kiedy polskie prawo podatkowe ulegaáo duĪym zmianom.
NajwiĊcej pracy wymagaáy uregulowania z zakresu podatków poĞrednich VAT i akcyzy
z powodu ich specyficznych zasad funkcjonowania w Unii. Podatki te z racji wpáywu
jaki wywierają na przebieg procesów gospodarczych zostaáy poddane daleko idącej
harmonizacji. NaleĪy tu odróĪniü pojĊcie harmonizacji i ujednolicenia prawa.
Harmonizacja to proces w wyniku którego systemy podatkowe róĪnych krajów ulegają
zbliĪeniu w taki sposób, Īe kwestie podatkowe nie wpáywają na przepáyw towarów,
usáug oraz czynników produkcji miĊdzy tym krajami1. Natomiast dostosowanie prawa to
zespóá czynnoĞci faktycznych i prawnych, podjĊtych przez paĔstwo zainteresowane
czáonkostwem w UE, a ich celem jest przygotowanie porządków prawnych tych paĔstw
do funkcjonowania w ramach systemu prawnego Wspólnot Europejskich2. PaĔstwa te
nie mogą negocjowaü zakresu dostosowania wáasnych systemów prawnych a jedynie
terminy dokonania okreĞlonych dziaáaĔ. NaleĪy podkreĞliü, Īe Īaden z tych terminów
1
OrĊziak L., Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej, Implikacje dla
Polski, Wyd. WSHiP, Warszawa 2007, s. 7
2
Kenig-Witkowska M., (red) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007,
s. 434
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nie posiada definicji legalnej, tzn. nie jest okreĞlony w Īadnym z traktatów
zaáoĪycielskich czy innych dokumentach wspólnotowych. Dlatego teĪ w czĊsto uĪywane
są one zamiennie chociaĪby w art. 93 i 94 TWE. W polskim oficjalnym táumaczeniu
tego aktu funkcjonuje sformuáowanie „zbliĪenie prawa”.
Podatek od wartoĞci dodanej
Podatek VAT (Value Added Tax – podatek od wartoĞci dodanej) jest stosunkowo
nową konstrukcją. Po raz pierwszy jej podstawy teoretyczne pojawiáy siĊ
w Niemczech w latach dwudziestych XX wieku, zaĞ autorem byá Carl Friedrich von
Siemens3. Jednak pomysá ten o nazwie: „uszlachetniony podatek obrotowy” nie znalazá
zbyt wielu zwolenników. Dopiero po znacznym udoskonaleniu go przez M. Laura zostaá
w 1954 roku wprowadzony do systemu podatkowego Francji. DuĪy wpáyw na rozwój tej
instytucji miaáo powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej gdzie podatek ten
uzyskaá obowiązujący dzisiaj ksztaát.
VAT podobnie jak podatek akcyzowy naleĪy do grupy podatków poĞrednich.
Oznacza to, brak istnienia bezpoĞredniego związku miĊdzy páaconym podatkiem
a podatnikiem. Ten rodzaj podatków nakáadany jest na obrót ujawniający moĪliwoĞci
páatnicze podatnika,4 stąd są to obciąĪenia bardziej ukryte niĪ podatki bezpoĞrednie.
Drugą cechą podatków poĞrednich jest ich przerzucalnoĞü wbudowana w konstrukcjĊ
podatku. Powoduje ona to, Īe kto inny jest podatnikiem formalnym a kto innym
rzeczywistym. Szczególne cechy wyróĪniające podatek VAT to:
x PowszechnoĞü - opodatkowaniu podlegają wszystkie podmioty dokonujące
opodatkowanych czynnoĞci niezaleĪnie od ich formy prawnej (osoby
fizyczne, prawne, nie posiadające osobowoĞci prawnej)5.
x WielofazowoĞü - podatek jest pobierany na wszystkich moĪliwych etapach
obrotu gospodarczego (rozumianego jako czynnoĞci produkcji i wymiany
towarowej)
x PotrącalnoĞü - páacony przez podatnika podatek (naleĪny) jest zmniejszony
o wartoĞü podatku zapáaconego w poprzednich fazach obrotu (naliczony).
DziĊki temu eliminowany jest proces powstawania kaskady podatkowej
x NeutralnoĞü - która oznacza brak elementu cenotwórczego w przypadku
sprzedawców bĊdących podatnikami. Faktycznie opodatkowana jest jedynie
konsumpcja.
Geneza podatku VAT w Polsce
W Polsce VAT nosi nazwĊ podatku od towarów i usáug. Do krajowego systemu
podatkowego zostaá wprowadzany 5 lipca 1993 roku i zastąpiá obowiązujący do tej pory
podatek obrotowy. Na jego uchwalenie najwiĊkszy wpáyw miaáy dwie kwestie.
Po pierwsze podpisany w 1991 roku Ukáad Europejski ustanawiający stowarzyszenie
Polski z Wspólnotami Europejskimi nakáadaá w art. 68 i 69 obowiązek zbliĪania swojego
ustawodawstwa z Wspólnotowym. Po drugie paĔstwo polskie potrzebowaáo nowych
3

Gáuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004, s. 206
Pomorska A., Szoáno-Koguc J., Wojtowicz K., Proces dostosowania polskich podatków poĞrednich do
standardów Unii Europejskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 11
5
Gáuchowski J., op. cit. s. 206
4
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wydajnych Ĩródeá dochodów mogących sprostaü zwiĊkszającym siĊ potrzebom budĪetu.
Wpáywy z tytuáu VAT do budĪetu paĔstwa potwierdzają, Īe podatek ten realizuje
postawione przed nim cele (tabela 1).
TABELA 1. WPàYWY Z TYTUàU PODATKU OD TOWARÓW I USàUG DO BUDĩETU
PAēSTWA W POLSCE W LATACH 2003-2007
Rok

Wpáywy z podatku od
towarów i usáug

Ogólne dochody do
budĪetu paĔstwa

Udziaá VAT w dochodach do
budĪetu paĔstwa

2003

60.359.518

152.110.558

39,7 %

2004

62.263.184

156.281.202

39,8 %

2005

75.401.029

179.772.271

41,9 %

2006

84.439.484

197.639.812

42,7 %

2007

96.349.847

236.367.532

40,7%

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie sprawozdania
z wykonania budĪetu paĔstwa za lata 2003, 2004, 2005, 2006,2007

Jak wynika z danych z tabeli 1 VAT peáni niezwykle waĪną rolĊ.. Stanowi 40%
procent wszystkich wpáywów do budĪetu paĔstwa. Dlatego teĪ jakiegokolwiek rodzaju
zmiany dotyczące tego obciąĪenia mają duĪy wpáyw na caáoĞü finansów publicznych.
NaleĪy podkreĞliü, Īe przepisy dotyczące podatku od towarów i usáug podobnie jak
reszta prawa podatkowego byáy wielokrotnie nowelizowane, co powodowaáo zarzutu
niestaáoĞci i braku przejrzystoĞci prawa. Obecnie obowiązuje ustawa o podatku od
towarów i usáug z 11 kwietnia 2004 roku. Data przyjĊcia tej ustawy zbiegająca siĊ
z przystąpieniem Polski do UE nie byáa przypadkowa. Poprzednio obowiązująca ustawa
nie byáa zgodna z acquis communautaire (caáym dorobkiem prawnym Wspólnot
obejmującym zarówno dyrektywy jak i orzeczenie Europejskiego Trybunaáu
SprawiedliwoĞci).6 Mimo przyjĊcia tej ustawy oraz póĨniejszych nowelizacji nadal
w wielu obszarach pojawiają siĊ wątpliwoĞci co do zgodnoĞci polskich unormowaĔ
z Dyrektywami, gáównie w zakresie odliczania podatku naliczonego.
Etapy harmonizacji VAT w Unii Europejskiej
Zgodnie z traktatami zaáoĪycielskimi Wspólnot kwestie podatkowe zostaáy
uregulowane w sposób niezwykle ostroĪny. Chodziáo o to aby nie ograniczaü
kompetencji wáadz krajowych w materii fiskalnej, bĊdącej jedną z najbardziej
newralgicznych dla kaĪdego paĔstwa. Do tego dochodziá problem duĪych róĪnic
w budowie systemów podatkowych poszczególnych krajów czáonkowskich. Jednak
plany powstania wspólnego rynku wymagaáy podjĊcia dziaáaĔ mających na celu
zniesienie barier w przepáywie towarów i usáug pomiĊdzy krajami czáonkowskim.
Oprócz barier celnych istniaáy równieĪ mniej widoczne przeszkody fiskalne, które po
zniesieniu tych pierwszych mogáyby zakáócaü dziaáanie wspólnego rynku. Dlatego teĪ
6

Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2007, s. 21
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podjĊto odpowiednie dziaáania, których wyrazem jest art. 90 TWE (Traktatu
ustanawiający WspólnotĊ Europejską). Zgodnie z nim „Īadne PaĔstwo Czáonkowskie
nie nakáada bezpoĞrednio lub poĞrednio na produkty innych PaĔstw Czáonkowskich
podatków wewnĊtrznych jakiegokolwiek rodzaju wyĪszych od tych, które nakáada
bezpoĞrednio lub poĞrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto Īadne PaĔstwo
Czáonkowskie nie nakáada na produkty innych PaĔstw Czáonkowskich podatków
wewnĊtrznych, które poĞrednio chronią inne produkty”. Byá to pierwszy krok w procesie
harmonizacji podatków w UE. NastĊpne etapy procesu wynikaáy Traktatów Rzymskich
z 1957 roku gdzie w art. 99 stwierdzono iĪ: „Rada, na wniosek Komisji i po zasiĊgniĊciu
opinii Parlamentu Europejskiego, podejmując decyzjĊ jednogáoĞnie wyda postanowienie
o zharmonizowaniu ustawodawstwa dotyczącego podatków obrotowych, akcyz i innych
poĞrednich form podatków w stopniu wymaganym dla zapewnienia ustanowienia
i funkcjonowania rynku wewnĊtrznego”. Wybór podatków poĞrednich jako pierwszych,
które mają ulec harmonizacji podyktowany byá ich znaczeniem dla procesów
gospodarczych zachodzących na wspólnym rynku oraz chĊci zapobieĪeniu faworyzowania
towarów krajowych przez paĔstwa wspólnotowe. Stąd juĪ w 1967 roku Rada Ministrów
w oparciu o propozycje Komisji przyjĊáa dwie dyrektywy w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa krajowego. Zgodnie z nimi VAT miaá byü wprowadzony we wszystkich
krajach wspólnotowych do 1 stycznia 1970 roku. Jednak z powodu opóĨnieĔ we Wáoszech
plan ten zostaá zrealizowany dopiero w 1 stycznia 1973. Zgodnie z Pierwszą Dyrektywą
VAT we wszystkich paĔstwach czáonkowskich obowiązywaáa tzw. zasada kraju
przeznaczania (origin principle). Oznacza ona, Īe wszystkie dobra i usáugi powinny zostaü
opodatkowane w miejscu ich konsumpcji niezaleĪnie od kraju pochodzenia7. Jednak
wprowadzony system nie byá caákowicie jednolity poniewaĪ dyrektywy dawaáy moĪliwoĞü
krajom czáonkowskim swobodnego ustalania stawek podatku oraz zasad okreĞlania
podstawy opodatkowania. W tym miejscu naleĪy zwróciü uwagĊ na to, Īe instrumentem
sáuĪącym harmonizacji prawa podatkowego są gáównie dyrektywy. Jest to instytucja prawa
nie spotykana na gruncie prawa wewnĊtrznego wáaĞciwa jedynie dla wspólnot europejskich.
Jej specyfika polega na tym, ze wymaga implementacji do ustawodawstwa krajowego.
W tym procesie paĔstwo czáonkowskie ma moĪliwoĞü dostosowania przepisów do specyfiki
kraju, jego sytuacji spoáeczno-gospodarczej. Dyrektywa sama w sobie nie stanowi Ĩródáa
powszechnie obowiązującego prawa (z pewnymi wyjątkami, które wynikają z orzeczeĔ
Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci). PaĔstwa czáonkowskie muszą jednak dokonaü
implementacji w przewidzianym przez dyrektywĊ okresie najczĊĞciej od jednego do trzech
lat. DziĊki takiej konstrukcji cele wspólnotowe osiągane przy zachowaniu krajowych norm
prawnych. Dziaáania takie nie powodują ujednolicania prawa a jedynie jego harmonizacje.
Instrumentem sáuĪącym ujednolicaniu prawa jest rozporządzenie jednak nie jest ono czĊsto
stosowane na gruncie podatkowym8. Kolejnym niezwykle waĪnym etapem harmonizacji
VAT byáo przyjĊcie przez RadĊ tzw. VI Dyrektywy9 czasami okreĞlanej jako „konstytucjĊ”
europejskiego VAT. Miaáa ona Ğcisáy związek ze zmianą sposobu finansowania budĪetu
7

Borowiec J., Wilk K., Integracja Europejska, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocáawiu 2005, s. 252
8
Barcz, J., (red), Prawo Unii Europejskiej, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006, s. I-204
9
Szósta dyrektywa Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw PaĔstw Czáonkowskich w odniesieniu do
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Wspólnot przez paĔstwa czáonkowskie. W 1970 roku stwierdzono, ze dotychczasowe Ğrodki
są niewystarczające i naleĪy siĊgnąü po nowe Ĩródáa dochodów. Komisja zaproponowaáa by
byáą to czĊĞü podatku VAT nakáadanego w krajach czáonkowskich.10 Aby staáo siĊ to
wykonalne naleĪaáo wprowadziü wspólne metody obliczania obrotu, jednolity system
zwolnieĔ. Dokonano tego poprzez VI DyrektywĊ, która w sposób precyzyjny zdefiniowaáa
pojĊcie podatnika VAT, czynnoĞci opodatkowanej, momentu i miejsca powstania
zobowiązania oraz inne elementy konstrukcji podatku. Po raz pierwszy wpáywy z VAT
zasiliáy budĪet Wspólnot w 1979 roku stając siĊ od razu gáównym Ĩródáem dochodu. Ta
dominująca pozycja zastaáą zachowana do 1997 roku kiedy to przeprowadzono reformĊ
budĪetową, która wprowadziáa bezpoĞrednie wpáaty paĔstw czáonkowskich powiązane z ich
produktem narodowym brutto. Kolejne zmiany miaáy miejsce w 1998 roku kiedy Rada
podjĊáa decyzje o powiązaniu wysokoĞci skáadki z tytuáu VAT z produktem narodowym
brutto. Dziaáanie to byáo spowodowane niesprawiedliwoĞcią poprzedniego systemu
obliczania skáadki, który faworyzowaá kraje bogatsze z racji tego, ze w krajach
biedniejszych udziaá wydatków konsumpcyjnych jest znacznie wyĪszy. Dlatego teĪ od 1998
roku podstawa brana do obliczania wpáat z tytuáu VAT nie moĪe przekraczaü 50% PNB.
Udziaá poszczególnych rodzajów wpáywów do budĪetu Wspólnot przedstawia tabela
2. Od momentu wprowadzenie wpáat z tytuáu VAT do momentu reformy budĪetu UE
dochody te miaáy decydujące znaczeniem, stanowiáy ponad 50% budĪetu EU. Aktualnie ich
udziaá zmalaá i utrzymuje siĊ na staáym poziomie ok. 15 %.
TABELA 2. STRUKTURA DOCHODÓW
W WYBRANYCH LATACH (W %)

BUDĩETU

WSPÓLNOT

EUROPEJSKICH

Wyszczególnienie

1971

1988

1993

1998

2004

2005

2006

2007

Cáa i skáadki cukrowe

55,6

28,5

19,7

16,7

11,4

13

13

15

Podatek VAT

0

57,2

52,5

39,2

14,4

15

14

15

Czwarte Ĩródáo

0

10,6

25,2

41,4

73,4

68

72

69

Pozostaáe

44,4

3,7

2,6

2,7

0,8

4

1

1

Ogóáem

100

100

100

100

100

100

100

100

ħródáo: Opracowanie wáąsne na podstawie Owsiak S., Finanse publiczne, s..770
oraz Presentation for the general public of the EU Budget

Kolejnym etapem harmonizacji byáa próba wprowadzenia zmian związanych
z programem dokoĔczenia tworzenia wspólnego rynku. Do najwaĪniejszych propozycji
Komisji naleĪaáo ustalenie stawek minimalnych oraz zmiana systemu poboru podatku na
kraj pochodzenia towarów i usáug (destination principle). Wprowadzenie tych rozwiązaĔ
pozwoliáoby uniknąü odprawy celnej i związanych z nią strat które oszacowano na 1,8%
10

BrzeziĔski B., Gáuchowki J., Kosikowski C., Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski,
Wyd. PWE, Warszawa 1998, s. 86
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wartoĞci caáego handlu (okoáo 8 miliardów ECU)11. Wiązaáoby siĊ z prowadzeniem
odrĊbnej ewidencji sprzedaĪy wewnątrz kraju, eksportu do krajów czáonkowskich i poza
WspólnotĊ. Potrzebne byáo równieĪ utworzenie specjalnego mechanizmu rozliczenia
pomiĊdzy paĔstwami skąd pochodziáy towary a krajami ich przeznaczenia. Plany te
okazaáy siĊ zbyt daleko idące, dlatego teĪ Rada odrzuciáa pomysá przejĞcia na zasadĊ
kraju pochodzenia i zostaáa przy starych regulacjach uznając je jednak za przejĞciowe,
obowiązujący do momentu wprowadzenia uregulowaĔ docelowych. Ostatecznie
wprowadzono tzw. system mieszany (transitional system). Charakteryzuje siĊ tym, Īe
w przypadku indywidualnych nabywców towarów i usáug nieprowadzących dziaáalnoĞci
gospodarczej obowiązuje zasada kraju pochodzenia. Oznacza to, Īe osoba dokonując
zakupu danego dobra w innym kraju czáonkowskim páaci podatek tak samo jak obywatel
tego kraju. Natomiast w pozostaáych przypadkach obowiązuje nadal zasada kraju
przeznaczenia. NajwaĪniejszym wyjątkiem od tej reguáy jest zakup nowych Ğrodków
transportu. CzynnoĞü ta zawsze jest opodatkowana w kraju przeznaczenia.
Wraz z wprowadzeniem systemu mieszanego Rada zaakceptowaáa poprawkĊ
w VI Dyrektywie pozwalającej wyeliminowaü kontrole graniczne. Wprowadzono
obowiązujące
do
tej
pory
pojĊcia
wewnątrzwspólnotowej
dostawy
i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usáug, które zastąpiáy eksport i import
miĊdzy krajami czáonkowskimi. Zasady eksportu i importu do krajów trzecich nie ulegáy
zmianie, gdyĪ nadal w eksporcie po speánieniu odpowiednich warunków obowiązywaáa
stawka zerowa, natomiast towary importowane naleĪaáo poddaü ocleniu, opodatkowaniu
VAT. NastĊpny etap harmonizacji dotyczyá stawek podatku. W 1992 roku Rada
uchwaliáa DyrektywĊ w sprawie zbliĪania stawek VAT stosowanych przez kraje
czáonkowskie. Wprowadziáa ona minimalne stawki podatku, jakie mogą byü stosowane.
Pierwsza z nich to stawka standardowa mająca zastosowanie do wiĊkszoĞci towarów
i usáug okreĞlona na poziomie nie niĪszym niĪ 15%. PaĔstwa czáonkowskie uzyskaáy
równieĪ moĪliwoĞü ustanowienia jednej lub dwóch stawek zredukowanych nie niĪszych
niĪ 5%. Stawki te mogą byü jednak stosowane tylko w ograniczonym zakresie (gazety,
ĪywnoĞü, transport pasaĪerski). PrzejĞciowo dopuszczono równieĪ stosowanie stawki
0% oraz mniejszych niĪ 5%. Rada i Parlament nie zdecydowaáa siĊ na wprowadzenie
stawki maksymalnej w wysokoĞci 22%., mimo Īe taka propozycja padáa ze strony
Komisji. Pozwoliáoby to silniejszą harmonizacje VAT we Wspólnocie, jednak
przewaĪyáy argumenty przeciwko wprowadzeniu tego rozwiązaniu. NajwaĪniejszym z
nich byáa záa sytuacja paĔstw czáonkowskich w zakresie deficytu budĪetowego, który w
wielu z nich naruszaá zapisy TWE o jego zwalczaniu. Obawiano siĊ, Īe obniĪenie stawek
VAT i idące za nim zmniejszenie wpáywów do budĪetów pogorszyáoby jeszcze bardziej
tą sytuacje. Aktualnie wysokoĞü stawek VAT w wybranych krajach zaprezentowano w
tabeli 3.

11
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TABELA 1. STAWKI PODATKU VAT W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
Stawki podatku VAT
Kraj
Oficjalna nazwa podatku
bardzo
obniĪona
podstawowa obniĪona
zerowa przejĞciowa
Czechy
daĖ z pĚidane hodnoty (DPH)
19
5
0
Dania
ornsaetningsvgift (MOMS)
25
0
taxe sur la valeur ajoutée
Francja
(TVA)
19,6
5,5
2,1
Cypr

valude added tax (VAT)

15

5

-

0

Irlandia

valude added tax (VAT)

21

13,5

4,4

0

13,5

Niemcy

16

7

-

-

-

Polska

Umsatzteuer (USt)
podatek od towarów i usáug
(VAT)

22

7

3

0

3

WĊgry

Ɨltalanos forgalmi adԁ (ƖFA)

25

15

5

-

-

Wielka
Brytania

valude added tax (VAT)

17,5

5
0
ħródáo: Wach K., Systemy podatkowe krajów UE s. 66

Oprócz stawki podstawowej i zredukowanej funkcjonujĊ stawka bardzo
obniĪona, stosowana przez niektóre kraje takie jak Francja (2,1%), Irlandia (4,4%),
Polska (3%) czy teĪ WĊgry (5%). Jej wprowadzenie jest pewnego rodzaju
eksperymentem. Zostaáa ona wprowadzona w 1999 roku na mocy Dyrektywy
199/85/WE. PaĔstwa czáonkowskie mogą ją stosowaü jedynie do dwóch, trzech
wybranych usáug pracocháonnych pod warunkiem, Īe mają one charakter lokalny i są
Ğwiadczone na rzecz finalnego konsumenta. Wykaz tych usáug umieszczono
w zaáączniku K VI Dyrektywy. NaleĪą do nich fryzjerstwo, naprawa butów, opieka
domowa, remonty mieszkaĔ, usáugi restauracyjne. Celem wprowadzenie tej stawki byáo
sprawdzenie w jaki sposób dziaáanie to wpáynie na wzrost gospodarczy, powstawanie
nowych miejsc pracy. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Copenhagen
Economics, Komisja stwierdziáa, iĪ zastosowanie tych stawek z punktu widzenia
wzrostu PKB moĪe byü „przydatne ale tylko jeĪeli są dobrze ukierunkowane i zostaną
speánione konkretne warunki rynkowe”.12 Natomiast jeĪeli chodzi o wzrost zatrudnienia
pozytywne efekty moĪna dostrzec jedynie wĞród pracowników nisko
wykwalifikowanych. Zwrócono równieĪ uwagĊ, iĪ w przypadku usáug
gastronomicznych moĪe dochodziü do zaburzeĔ funkcjonowania wspólnego rynku
z racji na trans graniczny charakter tej dziaáalnoĞci. Początkowo stosowanie tej stawki
przewidziano do roku 2002 a nastĊpnie przedáuĪono do 2005. Podczas kolejnych,
burzliwych negocjacji, w których braáa juĪ udziaá Polska moĪliwoĞü stosowania stawki
obniĪonej ustalono na koniec 2010 roku. Prace Komisji wskazują jednak no to, Īe
rozwaĪane jest rozszerzenie obowiązywania tego rozwiązania chociaĪby o materiaáy
energooszczĊdne i przyjazne dla Ğrodowiska13.

12
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie stawek VAT
innych niĪ podstawowe, 2007, s. 6
13
Komisja Europejska, Wniosek, Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywĊ 2006/112/WE w zakresie stawek
obniĪonych podatku od wartoĞci dodanej, s. 2
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Wszystkie te zmiany wprowadzone do VI Dyrektywy spowodowaáy, Īe staáa siĊ
ona nieczytelna i miejscami niespójna. Dlatego teĪ podjĊto decyzje o zastąpieniu jej
nowymi uregulowaniami. 28 listopada 2006 roku uchwalono DyrektywĊ 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoĞci dodanej. Ma ona charakter gáównie
organizacyjny i porządkujący, nie wprowadza duĪych merytorycznych zmian.
PrzyszáoĞü podatku VAT
Proces harmonizacji VAT w Unii Europejskiej nie jest zakoĔczony. Organy Unii
na czele z Komisją zdają sobie sprawĊ z niedoskonaáoĞci istniejące systemu oraz
problemów jakie wywoáują. Jednak w swoich pracach napotykają barierĊ jaką jest opór
paĔstw czáonkowskich przed zmianami. Szczególnie jest to widoczne w kwestii
przejĞcia do systemu docelowego. Kraje utrzymujące wysokie stawki VAT zdają sobie
sprawĊ, z tego Īe wprowadzenie zasady kraju pochodzenia bĊdzie niezwykle dla nich
niekorzystne. Jest to spowodowane tym, Īe cena páacona za dane dobra bĊdzie
w pewnym stopniu uzaleĪniona od obowiązującej w tym kraju stawki VAT, dlatego teĪ
firmy dziaáające w krajach o wysokich stawkach bĊdą w gorszej pozycji konkurencyjnej.
Skutkiem duĪych róĪnic w stawkach (aktualnie stawka podstawowa wynosi od 15% do
25%) moĪe byü przenoszenie dziaáalnoĞci gospodarczej do paĔstw z korzystniejszym
systemem podatkowym. Jest to zjawisko tzw. konkurencji podatkowej. Wprowadzenie
systemu docelowego wymusiáoby prawdopodobnie równanie stawek VAT w dóá. Biorąc
pod uwagĊ trudną sytuacjĊ budĪetową najwiĊkszych paĔstw Wspólnoty nie dziwi fakt,
Īe nie są one zainteresowane wprowadzania zasady kraju pochodzenia. Dlatego tez
w dającej siĊ przewidzieü przyszáoĞci nie naleĪy spodziewaü siĊ rewolucyjnych zmian
w systemie VAT a jedynie drobne poprawki.
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Summary
Harmonization of VAT in the European Union has occurred as a very complicated process.
The article shows its the most important stages and current state. Part referring to Poland presents
a short history of VAT and its importance for polish budget. Conclusions include perspectives of
further harmonization (the origin principle) and arised problems and barriers in this procedure.
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PoĞrednictwo ubezpieczeniowe w polskim obszarze
Jednolitego Rynku Europejskiego
Insurance intermediation in Polish area of United European Market
Przedmiotem rozwaĪaĔ są zmiany w otoczeniu, które oddziaáują na charakter i rolĊ
poĞrednictwa ubezpieczeniowego w polskim obszarze Jednolitego Rynku Europejskiego. Celem
opracowania jest identyfikacja uwarunkowaĔ i kierunków rozwoju poĞrednictwa
ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzglĊdnieniem skutków wynikających ze zmiennego
otoczenia dla struktury instytucjonalnej poĞrednictwa.
Na Jednolitym Rynku Europejskim korzysta siĊ z róĪnych form poĞrednictwa
ubezpieczeniowego. Podstawy prawne funkcjonowania poĞrednictwa ubezpieczeniowego zostaáy
uregulowane w Dyrektywie Rady 77/92/EWG z dnia 13 grudnia 1976 roku w sprawie Ğrodków
uáatwiających efektywną realizacjĊ swobodnego zakáadania dziaáalnoĞci i swobody Ğwiadczenia
usáug w odniesieniu do dziaáalnoĞci agentów i maklerów ubezpieczeniowych oraz w szczególnoĞci,
Ğrodków przejĞciowych w odniesieniu do tej dziaáalnoĞci; w Rekomendacji Komisji Europejskiej
92/48/EWG oraz w Dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia
2002 r. w sprawie poĞrednictwa ubezpieczeniowego.
W Polsce zakáady ubezpieczeĔ korzystają z poĞrednictwa ubezpieczeniowego w oparciu
o przepisy ustawy o poĞrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku (Dz. U. z dnia 16 lipca
2003 r., Nr 124, poz. 1154 z póĨĔ. zm.).
Udziaá poĞredników ubezpieczeniowych oraz podmiotów wspomagających funkcjonowanie
kanaáów dystrybucji, prowadzi miĊdzy innymi do wzrostu efektywnoĞci kontaktów pomiĊdzy
uczestnikami kanaáu, uzyskiwania korzyĞci skali oraz redukcji sprzecznoĞci funkcjonalnych
pomiĊdzy dziaáaniami podejmowanymi przez jeden podmiot.

WstĊp
Przedmiotem rozwaĪaĔ są zmiany w otoczeniu, które oddziaáują na charakter
i rolĊ poĞrednictwa ubezpieczeniowego w polskim obszarze Jednolitego Rynku
Europejskiego. Celem opracowania jest identyfikacja uwarunkowaĔ i kierunków
rozwoju poĞrednictwa ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzglĊdnieniem skutków
wynikających ze zmiennego otoczenia dla struktury instytucjonalnej poĞrednictwa.
Nowoczesny rynek ubezpieczeniowy korzysta z róĪnych form poĞrednictwa
ubezpieczeniowego.
Podstawy
prawne
funkcjonowania
poĞrednictwa
ubezpieczeniowego zostaáy uregulowane w Dyrektywie Rady 77/92/EWG z dnia
13 grudnia 1976 roku w sprawie Ğrodków uáatwiających efektywną realizacjĊ
swobodnego zakáadania dziaáalnoĞci i swobody Ğwiadczenia usáug w odniesieniu do
dziaáalnoĞci agentów i maklerów ubezpieczeniowych oraz w szczególnoĞci, Ğrodków
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przejĞciowych w odniesieniu do tej dziaáalnoĞci; w Rekomendacji Komisji Europejskiej
92/48/EWG oraz w Dyrektywie 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 grudnia 2002 r. w sprawie poĞrednictwa ubezpieczeniowego.
Do dziaáalnoĞci poĞredników ubezpieczeniowych odnoszą siĊ takĪe przepisy
europejskie o charakterze ogólnym, zawarte Traktacie Rzymskim i innych Dyrektywach
Rady. Traktat Rzymski przewiduje prawo swobodnego wyboru miejsca dziaáalnoĞci tzn.
zakáada, Īe kaĪdy obywatel paĔstwa czáonkowskiego Wspólnoty moĪe wykonywaü
swoją dziaáalnoĞü na terenie innego paĔstwa czáonkowskiego na zasadach okreĞlonych
przez to paĔstwo dla jego wáasnych obywateli. Traktat przewiduje takĪe prawo wolnego
Ğwiadczenia usáug.
Dystrybucja usáug ubezpieczeniowych
PoĞrednictwo ubezpieczeniowe odgrywa waĪną rolĊ ekonomiczną i spoáeczną1,
co nie zawsze znajduje swoje potwierdzenie w literaturze przedmiotu.. DoĞü
powszechnie sprowadza siĊ rolĊ poĞrednictwa ubezpieczeniowego do jednej z jego
najprostszych funkcji tj. do funkcji kanaáu dystrybucji usáug ubezpieczeniowych. Samo
pojĊcie kanaáu dystrybucji na rynku ubezpieczeniowym jest interpretowane szeroko.
Kanaáem dystrybucji usáug ubezpieczeniowych jest bowiem w pierwszym rzĊdzie
zakáad ubezpieczeĔ, jako bezpoĞredni ich wytwórca, Ğwiadczący usáugĊ konsumentowi.
Przy postĊpującej specjalizacji dziaáalnoĞci gospodarczej i pogáĊbiającym siĊ podziale
pracy dystrybucjĊ przejĊli poĞrednicy, których przedmiotem dziaáalnoĞci jest transfer
usáugi ubezpieczeniowej od producenta do konsumenta2.
W klasycznej literaturze przedmiotu wskazuje siĊ na dwa kanaáy dystrybucji
usáug ubezpieczeniowych:
x bezpoĞredni,
x poĞredni.
Ubezpieczyciele w celu pozyskiwania potencjalnych klientów mogą korzystaü z
wáasnych pracowników (kanaá bezpoĞredni) lub poĞredników ubezpieczeniowych (kanaá
poĞredni), którymi mogą byü agenci ubezpieczeniowi i brokerzy ubezpieczeniowi
(schemat 1).
Dystrybucja bezpoĞrednia wystĊpuje w usáugach ubezpieczeniowych czĊĞciej niĪ
poĞrednia. Wykonywana jest za pomocą wáasnych placówek i wáasnego personelu,
natomiast dystrybucja poĞrednia ma miejsce wtedy, gdy pomiĊdzy ubezpieczycielem
a ubezpieczającym wystĊpuje poĞrednik.

1
Przybytniowski J.W., Tendencje zmian na rynku ubezpieczeĔ gospodarczych w wybranych krajach Europy
ĝrodkowowschodniej po 1993 roku [w:] (red) Suákowska W., Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeĔ w
krajach Europy ĝrodkowej i Wschodniej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007, s. 29
2
Garbarski L, Marketing. Istota i Instrumenty. Materiaáy pomocnicze, Warszawa 1990r, s. 10
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RYSUNEK 1. KLASYFIKACJA KANAàÓW DYSTRYBUCJI USàUG UBEZPIECZENIOWYCH

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie literatury przedmiotu

UjĊcie marketingowe kanaáów dystrybucji usáug ubezpieczeniowych dopuszcza
dwa zasadnicze kryteria, pomocne w ich definiowaniu3:
x kryterium podmiotowe,
x kryterium przedmiotowe.
Usáuga ubezpieczeniowa nie jest produktem materialnym, a wiĊc jej dystrybucja
jest odmienna od dystrybucji produktu materialnego. WáaĞciwszym wiĊc od podejĞcia
produktowego opartego na kryterium przedmiotowym jest podejĞcie systemowe oparte
na kryterium podmiotowym. Zakáadając w podejĞciu systemowym, Īe proces oferowania
usáugi ubezpieczeniowej wymaga kanaáu dystrybucji o okreĞlonej strukturze
instytucjonalnej,
przedmiotem
analizy
stają
siĊ
zaleĪnoĞci
(pionowe
i poziome), áączące poszczególne podmioty rynku ubezpieczeniowego.
Na rynku ubezpieczeniowym wyróĪniü moĪna grupy uczestniczące w procesie
„sprzedaĪy” umowy ubezpieczenia, które áączą zaleĪnoĞci umoĪliwiające przepáyw
informacji pomiĊdzy stroną podaĪową, jaką jest ubezpieczyciel a popytową, jaką jest
podmiot poszukujący ochrony ubezpieczeniowej.
Zakáady ubezpieczeĔ usilnie poszukują nowych kanaáów dystrybucji w celu
zwiĊkszenia poziomu sprzedaĪy z jednoczesnym zamiarem pomniejszenia jej kosztów.
FunkcjĊ poĞrednika przyjmują na siebie prawie wszystkie wspóápracujące podmioty
sektora finansowego w myĞl zasady „wszystko pod jednym dachem” (allfinanz).
WyróĪnia siĊ dwa kierunki takiej wspóápracy:
1. Bancasurance polega na oferowaniu przez banki produktów bankowo–
ubezpieczeniowych, wáasnych i obcych;
2. Assurfinance polega na wykorzystywaniu przez firmy ubezpieczeniowe
wáasnej sieci do dystrybucji róĪnorodnych produktów finansowych, np. oferują one
3

Szerzej zob. Kufel – SiemiĔska A, Kanaáy dystrybucji usáug ubezpieczeniowych wobec integracji z Unią
Europejską, [w:] (red). OrtyĔski K, Procesy integracyjne w Europie a ubezpieczenia w Polsce., Instytut
UbezpieczeĔ i Prewencji Politechniki Radomskiej, Radom 2003 …, ss. 187 i nast.
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przez agentów swoim klientom dodatkowe usáugi, takie jak poĪyczki mieszkaniowe,
samochodowe, Ğwiadczą usáugi typu assistance, usáugi polegające na zarządzaniu
aktywami, emitują karty bankomatowe.
Przyczyn tych zmian upatrywaü naleĪy w innowacyjnoĞci rynków finansowych,
w liberalizacji rynku, deregulacji przepisów prawnych, w rozwoju technologii
informatycznych i w otoczeniu sektora finansowego. Na popytową stronĊ rynku
ubezpieczeniowego wpáywają zmiany demograficzne, zmiany preferencji i zmiany
skáonnoĞci do oszczĊdzania.
RYSUNEK 2. RODZAJE DZIAàALNOĝCI ALLFINANZ

ħródáo: (zob.) ĝliperski M., Bancassurance związki bankowo-ubezpieczeniowe,
Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 9

Dystrybucja produktów typowych dla danego segmentu rynku finansowego
poáączona jest coraz czĊĞciej ze sprzedaĪą usáug komplementarnych, typowych dla
innych segmentów tego rynku. Proces ten zaowocowaá nowymi formami sprzedaĪy,
takimi jak:
1. Cross-selling4 zwany sprzedaĪą krzyĪową, polegający na tym, Īe usáuga
komplementarna wygenerowana przez jeden podmiot rynku finansowego jest
doáączona do bazowej usáugi finansowej generowanej zgodnie z zezwoleniem
przez inny podmiot. Szczególnym przypadkiem cross-sellingu jest tzw.
up-selling5;
4
(por.) Lenart T.P., Zintegrowane kanaáy dystrybucji usáug [w:] (red) Przybytniowski J.W., Podstawy
ubezpieczeĔ gospodarczych. Stan prawny na dzieĔ 20 lipca 2001 roku., WyĪsza Szkoáa Handlowa
w Kielcach, Kielce 2002.
5
Celem wdraĪania tych form jest optymalizacja oferty produktowej. Aby maksymalizowaü jej uĪytecznoĞü
zarówno dla klienta jak i usáugodawcy analizuje siĊ oczekiwania dotyczące maksymalizacji zysków i zadowolenia klienta. Wynikiem analiz Cross-sell i Up-sell moĪe byü zarówno lista klientów, którzy
z okreĞlonym prawdopodobieĔstwem zdecydują siĊ na zakup danego produktu, lub lista produktów i usáug

176

2. Up-selling, którego odpowiednikiem polskim jest sprzedaĪ powiązana a który
polega na tym, Īe dokonuje siĊ sprzedaĪy dodatkowego produktu (usáugi)
związanego z pierwotnym, wczeĞniej nabytym produktem. Dla staáych klientów
przedsiĊbiorstwa (np. finansowego) przygotowywana jest nowa oferta związana
z dotychczas preferowanymi przez nich produktami i usáugami;
3. Finansowe supermarkety6, których rodowodu upatruje siĊ w tym, Īe dla
zapewnienia zintegrowanej obsáugi klientów grupy kapitaáowe na rynku
finansowym uruchamiają firmy wyspecjalizowane w dystrybucji produktów
finansowych, podmiotów tworzących grupĊ. Zajmują siĊ one dystrybucją
produktów ubezpieczeniowych, bankowych, obsáugują fundusze inwestycyjne,
fundusze emerytalne, prowadzą leasing, factoring itp.
Kanaáy dystrybucji ubezpieczeĔ w Polsce
Kanaáy dystrybucji są waĪnym instrumentem w budowaniu pozycji rynkowej
przedsiĊbiorstwa ubezpieczeniowego. Za ich poĞrednictwem produkt ubezpieczeniowy
pokonuje drogĊ od producenta (zakáadu ubezpieczeĔ) do ostatecznego nabywcy,
uĪytkownika (klienta). Kanaáy dystrybucji bywają takĪe utoĪsamiane z kanaáami
marketingowymi, rynkowymi lub kanaáami zbytu.7 W ujĊciu podmiotowym kanaá
dystrybucji jest áaĔcuchem kolejnych podmiotów, przy pomocy, których usáuga
ubezpieczeniowa jest Ğwiadczona przez usáugodawcĊ, czyli zakáad ubezpieczeĔ.
Niektóre z podmiotów mogą w procesie dystrybucji odgrywaü podwójną rolĊ:
uczestników kanaáu dystrybucji, czyli podmiotów przy pomocy, których usáuga jest
Ğwiadczona przez usáugodawcĊ, zaĞ z drugiej strony peánią rolĊ podmiotów
wspomagających Ğwiadczenie usáug ubezpieczeniowych.8
Udziaá poĞredników ubezpieczeniowych oraz podmiotów wspomagających
funkcjonowanie kanaáu dystrybucji, prowadzi miĊdzy innymi do wzrostu efektywnoĞci
kontaktów pomiĊdzy uczestnikami kanaáu, uzyskiwania korzyĞci skali oraz redukcji
sprzecznoĞci funkcjonalnych pomiĊdzy dziaáaniami podejmowanymi przez jeden
podmiot.9 W Polsce zakáady ubezpieczeĔ korzystają z poĞrednictwa ubezpieczeniowego
w oparciu o przepisy ustawy o poĞrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku
(Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r., Nr 124, poz. 1154z póĨĔ. zm.). ZasadĊ pozwalającą na
korzystanie przez zakáady ubezpieczeĔ z poĞrednictwa ubezpieczeniowego sankcjonuje
artykuá 2 tej Ustawy.
W celu zdobycia, rozszerzenia lub utrzymania pozycji rynkowej zakáad
ubezpieczeĔ, jak kaĪde przedsiĊbiorstwo rynkowe podejmuje decyzje dotyczące wyboru

czĊsto nabywanych równoczeĞnie przez klientów. Zadaniem jest ocena lojalnoĞci klientów w trosce o ich
utrzymanie i przeciwdziaáanie ich odejĞciu.
6
Przykáadem moĪe byü utworzona w ramach miĊdzynarodowej grupy finansowej ING w czerwcu 2000 r.
firma Nationale-Nederlanden Employee Benefits Polska S.A. [<http://www.natnedeb.com.pl> ] Ğwiadcząca
zintegrowane usáugi finansowe typu employee benefits. Jest firmą wyspecjalizowaną w oferowaniu
pracodawcom kompleksowego pakietu usáug finansowych przeznaczonych dla ich pracowników
7
SáawiĔska M., Strategia dystrybucji,[w]: (red) Michalak A., Marketing, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,
PoznaĔ 1999, s.125
8
Kufel-SiemiĔska A, WáaĞciwoĞci kanaáów dystrybucji usáug ubezpieczeniowych, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu, PoznaĔ 2005, s.14
9
Lambin J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001, s.451
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kanaáów dystrybucji. Znaczenie tych decyzji jest szczególnie waĪne dla ubezpieczyciela.
Decyzje te nie pozostają teĪ bez wpáywu na sytuacjĊ klienta.
RYSUNEK 3. KANAàY ĝWIADCZENIA USàUGI UBEZPIECZENIOWEJ

ħródáo: opracowanie wáasne

Na rynkach ubezpieczeĔ dominuje dystrybucja wielokanaáowa, czyli taka,
w której zakáady korzystają z przynajmniej dwóch kanaáów dystrybucji. Dywersyfikacja
kanaáów dystrybucji podyktowana jest segmentacją rynku, zróĪnicowaniem oferty
ubezpieczeniowej
i
zróĪnicowaniem
potencjalnych
odbiorców
usáug
ubezpieczeniowych. Poszczególne kanaáy dystrybucji nie wykluczają siĊ wzajemnie i nie
stanowią dla siebie alternatywy. Ubezpieczyciele mogą korzystaü z kanaáów
bezpoĞrednich, kanaáów poĞrednich tj. agencyjnych i brokerskich, kanaáów
redystrybucyjnych oraz mogą okreĞlaü udziaá uczestników wspomagających
funkcjonowanie kanaáu.
Kanaáy dystrybucji zmieniają siĊ wraz ze wzrostem znaczenia podmiotów
wspomagających ich funkcjonowanie (np.: poczta, banki), wzrostem liczby podmiotów
zajmujących siĊ dystrybucją ubezpieczeĔ, zanikaniem ograniczeĔ terytorialnych
w dystrybucji ubezpieczeĔ oraz wyodrĊbnianiem nowych podmiotów uczestniczących
w dystrybucji usáug ubezpieczeniowych. Zmiany przepisów prawnych dotyczące
funkcjonowania
podmiotów
Ğwiadczących
poĞrednictwo
ubezpieczeniowe10
i unormowaĔ okreĞlających zasady korzystania przez zakáady ubezpieczeĔ z usáug
poĞrednictwa ubezpieczeniowego są fundamentalnym czynnikiem rozwoju poĞrednictwa
ubezpieczeniowego.

10

Istnieje potrzeba stworzenia jednolitego aktu prawnego normującego caáoĞü zagadnieĔ związanych
z poĞrednictwem ze wzglĊdu na tempo zmian rynku i rozwoju nowych form poĞrednictwa.
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WaĪnym elementem w systemach wspierających ubezpieczenia są mechanizmy
umoĪliwiające sprzedaĪ bezpoĞrednią – direct poprzez róĪne kanaáy dystrybucji11.
Direct
insurance
to
termin
oznaczający
oferowanie
produktów
ubezpieczeniowych przez media najczĊĞciej przez telefon lub Internet.12 Coraz czĊĞciej
oferowanie usáug ubezpieczeniowych za poĞrednictwem telefonu ujmowane jest, jako
odrĊbna, niezaleĪna droga ich dystrybucji (ubezpieczenia direct13).
TABELA 1. DIRECT W DYSTRYBUCJI USàUG UBEZPIECZENIOWYCH W DZIALE I i II
W LATACH 2000 – 2006 (W TYS. Zà.)
Ubezpieczenia dziaáu I
Ubezpieczenia dziaáu II
Ogóáem ubezpieczenia indywidualne
Kanaá dystrybucji
i grupowe
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x
X
x 0,33 0,33 0,47 x
x
x
x 0,28 0,65 1,46
Kanaá
Internet x
bezpoĞredni Banki
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x 92,61 128,12 183,89
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Warszawa 2007

Jak wynika z danych firm ubezpieczeniowych i Komisji Nadzoru Finansowego
telefon, Internet stanowi kanaá komunikacji z rynkiem oraz kanaá obsáugi klienta.
W 2007 roku zakup polis przez telefon i Internet zwiĊkszyá siĊ znacząco,
o czym Ğwiadczy wzrost wartoĞci zawartych tą drogą polis ze 185 mln zá w 2006 r. do
okoáo 350 mln zá. NajwiĊksze przyrosty wartoĞci dotyczą 3 i 10 grupy ubezpieczeĔ
dziaáu II.
Kanaáy bezpoĞrednie wykorzystywane mogą byü zarówno przez ubezpieczycieli
jak i poĞredników ubezpieczeniowych. Kanaáy bezpoĞrednie powinny odciąĪaü osoby
zaangaĪowane w sprzedaĪ, w tym i poĞredników, pozwalając im skupiü siĊ na obsáudze
sprzedaĪy i budowaniu relacji z klientem. Ponadto powinny dostarczaü informacji o
nowych moĪliwoĞciach dystrybucji np. w postaci referencji i kontaktów, wyników
analizy danych. Mogą byü takĪe wykorzystywane do edukacji klientów, czyli
podnoszenia ich ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej.14
Rynek poĞrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce
W
dystrybucji
ubezpieczeĔ
ubezpieczyciele
korzystają
najczĊĞciej
z poĞrednictwa wykonywanego przez agenta ubezpieczeniowego bĊdącego osobą
fizyczną, znacznie rzadziej przez brokera bĊdącego osobą prawną. Trzecim podmiotem
kanaáu poĞredniego, za pomocą, którego zakáady ubezpieczeĔ generują umowy
ubezpieczenia są agenci ubezpieczeniowi bĊdący osobami prawnymi o innym statusie
niĪ banki.
11
Lewandowski J., Nowe trendy rozwiązaĔ IT dla rynku ubezpieczeĔ [w:] Nowe technologie, Magazyn
Comarch nr 2/2007 s. 12.
12
Rogacki M., Polisa na telefon, Comarch Direct Insurance w: Nowe technologie, Magazyn Comarch nr
2/2007 s. 28.
13
Gáównie ubezpieczano w ten sposób samochody. Dlatego w 2008 roku na rezultaty rynku direct na pewno
wpáynie rozpoczĊcie takiej dziaáalnoĞci przez PZU, które nadal kontroluje 50 proc. tego rynku. Cyt za: Gazeta
Prawna Nr 59 (2181) wtorek, 25 marca 2008 r., Biznes i prawo gospodarcze
14
(por.) Kanaáy sprzedaĪy i obsáugi [w:] Klienci w ubezpieczeniach: efektywne relacje, produkty i obsáuga,
Acceture, 2007, s. 20.
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WYKRES 1. SKàADKA PRZYPISANA BRUTTO (OGÓàEM) PRZEZ WSZYSTKIE KANAàY
DYSTRYBUCJI W DZIALE I W LATACH 1996 – 2006 (W TYS. Zà). TENDENCJA ROZWOJU DO
ROKU 2010

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Warszawa 2007

Z analizy szczegóáowej wedáug dziaáów wynika, Īe zakáady ubezpieczeĔ na Īycie
(dziaáu I) niemal na równi korzystają z poĞrednictwa tak agenta bĊdącego osobą fizyczną
jak i osobą prawną. Udziaá brokerów ubezpieczeniowych w dystrybucji ubezpieczeĔ
dziaáu I jest niemal 4-krotnie niĪszy niĪ w dziale II. (wykres 1 i 2).
WYKRES 2. SKàADKA PRZYPISANA BRUTTO (OGÓàEM) PRZEZ WSZYSTKIE KANAàY
DYSTRYBUCJI W DZIALE II W LATACH 1996 – 2006 (W TYS. Zà). TENDENCJA ZMIAN DO
ROKU 2010

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Warszawa 2007

TakĪe liczba polis czynnych w dziale I zawarta jest gáównie za poĞrednictwem
agentów ubezpieczeniowych i kanaáu bezpoĞredniego. Tendencja taka z bardzo duĪym
prawdopodobieĔstwem utrzyma siĊ takĪe w najbliĪszej przyszáoĞci.
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WYKRES 3. LICZBA POLIS CZYNNYCH ZAWARTYCH PRZEZ WSZYSTKIE KANAàY
DYSTRYBUCJI W DZIALE I W LATACH 1996 – 2006 (W TYS. Zà). TENDENCJA ZMIAN DO
ROKU 2010

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Warszawa 2007

W dziale II liczba polis czynnych zawartych za poĞrednictwem agenta
ubezpieczeniowego w latach 1996-2006 przejawiaáa staáe tendencje wzrostowe, które
utrzymają siĊ takĪe w najbliĪszej przyszáoĞci. Przewaga polis zawartych za
poĞrednictwem agentów jest ponad piĊciokrotna w stosunku do polis zawartych za
poĞrednictwem kanaáu bezpoĞredniego (wykres 3 i 4).
WYKRES 4. LICZBA POLIS CZYNNYCH ZAWARTYCH PRZEZ WSZYSTKIE KANAàY
DYSTRYBUCJI W DZIALE II W LATACH 1996 – 2006 (W TYS. Zà). PROGNOZA DO ROKU 2010

ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie danych statystycznych Polskiej Izby UbezpieczeĔ,
Komisji Nadzoru Finansowego oraz Gáównego UrzĊdu Statystycznego, Warszawa 2007

Wnioski
Proces Ğwiadczenia usáug ubezpieczeniowych jest zróĪnicowany. Stosowane są
róĪne metody dotarcia do konsumenta z usáugą ubezpieczeniową. Obok tradycyjnych
form poĞrednictwa ubezpieczeniowego takich jak usáugi agentów i brokerów
ubezpieczeniowych uprawiane są formy dystrybucji bezpoĞredniej, wykorzystujące
nowe technologie komunikacji z klientem, sprzedaĪy i Ğwiadczenia usáug
ubezpieczeniowych. W wyniku przeprowadzonej w opracowaniu analizy sformuáowano
nastĊpujące wnioski:
1. Wspólne, jednolite regulacje wspomagają rozwój rynku poĞrednictwa
ubezpieczeniowego.
Nie
powodują
naduĪyü
interpretacyjnych.
SpójnoĞü
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i jednolitoĞü aktów prawnych zwiĊksza sprawnoĞü funkcjonowania rynku, zwiĊksza
poczucie bezpieczeĔstwa klienta, wpáywa na wzrost zaufania klientów do zakáadów
ubezpieczeĔ i poĞredników ubezpieczeniowych. W celu unikniĊcia nieporozumieĔ i
rozbieĪnoĞci w prezentacji danych, naleĪaáoby rozpocząü pracĊ nad ujednoliceniem
ustawy o poĞrednictwie ubezpieczeniowym;
2. W celu zdobycia, rozszerzenia lub utrzymania pozycji rynkowej zakáad
ubezpieczeĔ, jak kaĪde przedsiĊbiorstwo rynkowe podejmuje decyzje dotyczące wyboru
kanaáów dystrybucji. Dywersyfikacja kanaáów dystrybucji wynika ze strategii
dystrybucyjnej zakáadu i podyktowana jest segmentacją rynku, zróĪnicowaniem oferty
ubezpieczeniowej
i
zróĪnicowaniem
potencjalnych
odbiorców
usáug
ubezpieczeniowych;
3. Wybór kanaáu dystrybucji jest determinowany nie tylko czynnikami
ekonomiczno – spoáecznymi, ale zaleĪy w sposób istotny od poziomu ĞwiadomoĞci
ubezpieczeniowej podmiotów rynku ubezpieczeniowego;
4. W obu dziaáach zakáady ubezpieczeĔ najchĊtniej korzystają z kanaáu
poĞredniego.
Reasumując, poĞrednictwo ubezpieczeniowe stanowi nieodáączny element rynku
usáug ubezpieczeniowych. Zakáady ubezpieczeĔ kierując siĊ strukturą popytu,
zróĪnicowaniem oferty ubezpieczeniowej oraz wáasną strategią rozwoju, dokonują
wyboru kanaáów dystrybucji. W praktyce rynkowej najczĊĞciej wystĊpuje dystrybucja
wieloraka, jako forma optymalnego dotarcia do zróĪnicowanych segmentów rynku.
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Summary
In the paper authors presents changes in environment with affect character and role of
insurance intermediation in Polish area of the United European Market. The aim of paper is
recognize of condition and direction of development of insurance intermediation.
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Mieczysáaw àozowski
Zdzisáaw Obstawski

Podstawy budowy Wspólnego Systemu UbezpieczeĔ
Rolnych w Unii Europejskiej
Foundations of creation of the Common System of Agricultural
Insurance in the European Union
W krajach europejskich wĞród najwiĊkszych zagroĪeĔ dla produkcji rolnej
i infrastruktury produkcyjnej zaliczane są zewnĊtrzne warunki klimatyczno-Ğrodowiskowe, w tym:
intensywnoĞü opadów atmosferycznych, niekorzystny rozkáad temperatur, wilgotnoĞü,
nasáonecznienie, i czĊsto z tym związany stopieĔ nasilenia wystĊpowania chorób i szkodników
roĞlin. Czynniki te powodują m.in. huragany, gradobicia, susze, poĪary, powodzie i wymarzniĊcia,
poĪary i inne klĊski Īywioáowe1. JednoczeĞnie wĞród specjalistów trwa dyskusja dotycząca
zdefiniowania nowych zagroĪeĔ produkcji rolniczej. NaleĪą do nich zagraĪające nie tylko
rolnictwu, z duĪą dozą pewnoĞci wywoáane przez czáowieka zmiany klimatyczne oraz coraz
czĊĞciej wymieniane jako duĪe ryzyko nierozpoznany wpáyw manipulacji genetycznych na
Ğrodowisko. Analiza dotychczas istniejących systemów ubezpieczeĔ rolnych wskazuje na duĪe
róĪnice pomiĊdzy poszczególnymi krajami. Wskazane w artykule zagroĪenia zdaniem autora
wymagają stworzenia teoretycznych podstaw wspólnego programu ubezpieczeĔ sektora rolnego
dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Chcąc odpowiednio zarządzaü ryzykiem w rolnictwie naleĪy uwzglĊdniaü dwie
podstawowe strategie. Dotyczą one programów dywersyfikacji produkcji lub strategii dzielenia
lub odstĊpowania ryzyka takich jak uczestnictwo w funduszach i ubezpieczeniach wzajemnych,
ubezpieczeniach komercyjnych, kontraktach produkcyjnych, lub transakcjach terminowych.
Wymienione instrumenty zwáaszcza ubezpieczenia stosowane w ramach spójnego programu
ochrony rolnictwa przed skutkami katastrof naturalnych stanowią gáówny przedmiot
zainteresowania niniejszego opracowania.
Ubezpieczenie, zdaniem wielu specjalistów jest najlepszym narzĊdziem zarządzania
ryzykiem. Rządy w wielu krajach wspierają powstawanie systemów ubezpieczanie upraw i zwierząt
hodowlanych, traktując to jako formĊ subsydiów i wspierania rozwoju rolnictwa. Wtedy
ubezpieczenie podstawowych upraw funkcjonują czĊsto jako ubezpieczenie obligatoryjne lub
w powiązaniu z kredytami udzielanymi gospodarstwom rolnym, zarówno zwykáymi, jak i czĊĞciowo
refundowanymi przez poszczególne rządy. Ponadto w wielu krajach corocznie są dekretowane
i zarządzane przez rządy tak zwane fundusze klĊskowe.. ZauwaĪyü naleĪy, Īe taka ingerencja
w rynek ubezpieczeniowy moĪe niekorzystnie wpáywaü na rozwój rynku produktów
ubezpieczeniowych w rolnictwie.
Uznając waĪnoĞü omawianych problemów Unia Europejska w ramach wspólnej polityki
rolnej tworzy podstawy przepisów ogólnych (zgodnych z umowami WTO), regulujących wparcie
1

W geograficznym oglądzie tych ryzyk poprzez tworzenie map ryzyka pomagają nowoczesne systemy w tym:
dane plonów z bazy danych Eurostat REGIO, FADN (Sieci Danych RachunkowoĞci Rolniczej), modeli
agrometeorologicznych oraz zdjĊü satelitarnych.
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publiczne w tym obszarze mające uáatwiü zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją rolną.
Jednym z tematów rozwaĪaĔ gremiów odpowiedzialnych z wspólna politykĊ rolną jest stworzenie
zaáoĪeĔ do odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem i kryzysami w sektorze rolniczym.
W marcu 2000 Unia Europejska przedstawiáa zbiór przepisów o pomocy paĔstwa,
regulujący moĪliwoĞci finansowania pomocy dla rolnictwa z paĔstwowych budĪetów. I tak m.in.
w rozdziale 11 znajdują siĊ przepisy o warunkach przyznawania Ğrodków budĪetowych na
usuwanie strat w produkcji rolnej spowodowanych anomaliami klimatycznymi. Wszelkie ustalenia
i propozycje rozwiązaĔ z pewnoĞcią przejdą do etapu realizacji w odniesieniu do caáej Wspólnoty.
Zwiastunem moĪe byü opracowana w 2006 r przez, Parlament Europejski rezolucja w sprawie
zarządzania ryzykiem w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie (2005/2053(IN1)).

WstĊp
W krajach europejskich wĞród najwiĊkszych zagroĪeĔ dla produkcji rolnej
i infrastruktury produkcyjnej zaliczane są zewnĊtrzne warunki klimatycznoĞrodowiskowe, w tym: intensywnoĞü opadów atmosferycznych, niekorzystny rozkáad
temperatur, wilgotnoĞü, nasáonecznienie i czĊsto z tym związany stopieĔ nasilenia
wystĊpowania chorób i szkodników roĞlin. Czynniki te powodują m.in. huragany,
gradobicia, susze, poĪary, powodzie i wymarzniĊcia, poĪary i inne klĊski Īywioáowe 2.
JednoczeĞnie wĞród specjalistów trwa dyskusja dotycząca zdefiniowania nowych
zagroĪeĔ produkcji rolniczej. NaleĪą do nich zagraĪające nie tylko rolnictwu, z duĪą
dozą pewnoĞci wywoáane przez czáowieka zmiany klimatyczne oraz coraz czĊĞciej
wymieniane jako duĪe ryzyko nierozpoznany wpáyw manipulacji genetycznych na
Ğrodowisko. Wymienione zagroĪenia mogą dziaáaü na róĪnych poziomach, co jednak
w rezultacie prawie zawsze moĪe mieü negatywny wpáyw na plony 3.
Jednak nie tylko negatywne skutki realizacji ryzyk klimatycznych mają
w naszym regionie wpáyw na rozwój metod zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Gáównie
zaleĪą one od speánienia wielu kryteriów oddziaáywujących i ksztaátujących rynek
ubezpieczeĔ, w tym: politycznych, technicznych, spoáeczno-ekonomicznych oraz
wspóápracy uczestników rynku t.j. sektora publicznego i prywatnego, ubezpieczycieli,
reasekuratorów i rolników.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe branĪa rolna w Polsce i Unii Europejskiej podlega
nieustającym wpáywom zewnĊtrznym związanym z polityką rolną i zapowiedzią
redukcji dopáat i subwencji. W obliczu konkurencji zewnĊtrznej i wzrastających kosztów
ochrony ubezpieczeniowej moĪe to zagroziü ekonomicznym podstawom europejskiego
rolnictwa.

2
W geograficznym oglądzie tych ryzyk poprzez tworzenie map ryzyka pomagają nowoczesne systemy w tym:
dane plonów z bazy danych Eurostat REGIO, FADN (Sieci Danych RachunkowoĞci Rolniczej), modeli
agrometeorologicznych oraz zdjĊü satelitarnych.
3
Wedáug raportu niektóre specyficzne ryzyka klimatyczne takie jak: susza, mróz, nadmierne opady deszczu
mogą byü okreĞlone na podstawie modeli agrometeorologicznych oraz skojarzonymi z nimi bazami danych. W
rezultacie stwierdziü moĪna, Īe wiele obszarów w UE ma znaczny poziom co najmniej jednego z tych ryzyk.
Ryzyko suszy wystĊpuje nie tylko na obszarach Ğródziemnomorskich, ale moĪe mieü znaczenie w regionie
baátyckim oraz w mniejszym stopniu w niektórych regionach nad Dunajem. Nadmiar deszczu jest problemem
gáównie na wschodzie UE. Ryzyko mrozu wpáywające na wszelkie uprawy jest zwykle oceniane poprzez
temperatury na „poziomie koronnym” (okoáo 3 cm poniĪej powierzchni). Wzrasta ono zbliĪając siĊ na
póánocny wschód z lokalnymi miejscami ryzyka.
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NajwaĪniejsze narzĊdzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Chcąc odpowiednio zarządzaü ryzykiem w rolnictwie naleĪy uwzglĊdniaü dwie
podstawowe strategie. Dotyczą one programów dywersyfikacji produkcji lub strategii
dzielenia lub odstĊpowania ryzyka takich jak uczestnictwo w funduszach
i ubezpieczeniach wzajemnych, ubezpieczeniach komercyjnych, kontraktach
produkcyjnych, lub transakcjach terminowych. Wymienione instrumenty, zwáaszcza
ubezpieczenia, stosowane w ramach spójnego programu ochrony rolnictwa przed
skutkami katastrof naturalnych stanowią gáówny przedmiot zainteresowania niniejszego
opracowania.
Fundusze i ubezpieczenia wzajemne są wáasnoĞcią uczestników. JeĪeli fundusze
wzajemne zorganizowane są regionalne, zaletą jest to, Īe rolnicy organizują swoją
wáasną kontrolĊ zmniejszającą moralne niebezpieczeĔstwo i niepoĪądaną selekcjĊ. Wadą
regionalnie zorganizowanych funduszy wzajemnych jest niebezpieczeĔstwo, Īe wielu
albo nawet wszyscy rolnicy poniosą straty w tym samym czasie. ZauwaĪyü moĪna, Īe
rolnicy np. w Polsce, nie zawsze są wystarczająco zorganizowani, aby zaáoĪyü
efektywną strukturĊ funduszu wzajemnego.
Ubezpieczenie, zdaniem wielu specjalistów jest najlepszym narzĊdziem
zarządzania ryzykiem. Aby ryzyko byáo ubezpieczalne, miĊdzy innymi muszą byü
speánione dwa podstawowe wymogi: zarządzanie niekorzystnymi skutkami
„asymetrycznej sytuacji”4 oraz przezwyciĊĪenie implikacji „ryzyka systemowego”
zwáaszcza w ryzykach rolniczych i katastroficznych, polegającego na ponoszeniu strat
przez wielu ludzi w tym samym czasie. Powoduje to, Īe katastrofy naturalne lub choroby
epizodyczne i pandemie mogą spowodowaü zwáaszcza dla niedostatecznie
reasekurowanych ubezpieczycieli istotne problemy z wypáacalnoĞcią. CzĊsto
rozwiązaniem są odpowiednie programy reasekuracyjne lub w ostatecznoĞci wsparcie
paĔstw, na przykáad poprzez fundusze klĊskowe. JeĪeli reasekuracja lub gwarancje
paĔstwowe nie są dostĊpne, to charakter wspomnianych ryzyk systemowych
oddziaáywujących na rolnictwo sprawia, Īe towarzystwa ubezpieczeĔ muszą pobieraü
wysokie skáadki, odpowiednie do budowy odpowiednich rezerw kapitaáowych. Efektem
moĪe byü sytuacja, w której wielu rolników nie staü na zapáatĊ skáadki. Dlatego
jednoznacznie stwierdziü naleĪy, Īe wszelkie programy kompleksowych ubezpieczeĔ
rolniczych mogą potrzebowaü silnego, róĪnorodnego wsparcia ze strony sektora
publicznego.
Rządy w wielu krajach wspierają powstawanie systemów ubezpieczanie upraw
i zwierząt hodowlanych, traktując to jako formĊ subsydiów i wspierania rozwoju
rolnictwa. Wtedy ubezpieczenie podstawowych upraw funkcjonują czĊsto jako
ubezpieczenie obligatoryjne lub w powiązaniu z kredytami udzielanymi gospodarstwom
rolnym, zarówno zwykáymi, jak i czĊĞciowo refundowanymi przez poszczególne rządy.
Stanowią one zabezpieczenie poĪyczonego kapitaáu przed skutkami nieprzewidywalnych
zdarzeĔ losowych5. Ponadto w wielu krajach corocznie są dekretowane i zarządzane

4

TarczyĔski W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
E. Wojciechowska-Lipka, Przesáanki do budowy systemu ubezpieczeĔ polskiego rolnictwa na wypadek klĊsk
Īywioáowych, SGH, Warszawa 1999.
5
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przez rządy tak zwane fundusze klĊskowe. Wszelka pomoc tego typu udzielana jest na
podstawie deklaracji o katastrofie.
Gáówną przewagą funduszy nad pomocą ad-hoc jest to, Īe nie są zaleĪne od
braków budĪetowych. ZauwaĪyü naleĪy, Īe taka ingerencja w rynek ubezpieczeniowy
moĪe niekorzystnie wpáywaü na rozwój rynku produktów ubezpieczeniowych w
rolnictwie. W tabeli nr 1 przedstawiono typologiĊ ubezpieczeĔ oferowanych na rynkach
ubezpieczeniowych.
TABELA 1. SPECYFIKA I TYPOLOGIA UBEZPIECZEē MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W
ROLNICTWIE
Typ
ubezpieczenia

Skala zastosowania/
wymagania

Ubezpieczenia
jednego ryzyka

Ubezpieczenia
mieszane,
ubezpieczenie
ryzyk
poáączonych.
Ubezpieczenia
plonów

Najbardziej rozpowszechnionym
ubezpieczeniem upraw w wielu
paĔstwach UE jest
ubezpieczenie od gradu, które
czĊsto obejmuje inne ryzyka
rozproszone takie jak ogieĔ
Dodatkowo niektóre rodzaje
polis obejmują równieĪ ryzyko
mrozu lub ograniczonej liczny
zdarzeĔ meteorologicznych
istnieją w wielu paĔstwach Unii
koniecznoĞü klimatycznego
zidentyfikowania powodów strat
wystĊpują w
krajach UE i USA
Generalnie, wszystkie pola
gospodarstwa z tymi samymi
uprawami muszą byü
ubezpieczone.

Ubezpieczenie
plonów

Bez identyfikacji klimatycznych
przyczyn strat

Ubezpieczenie
plonów dla
caáego
gospodarstwa

ObniĪenie polonów jednej
uprawy nie jest
zrekompensowane, jeĪeli
globalna obniĪka produkcji
gospodarstwa nie osiągnie
zaáoĪonej granicy
àączy ubezpieczenie plonów i
ceny. Rolnikowi wypáaca siĊ
odszkodowanie, jeĪeli áączna
wartoĞü jego produkcji spadnie
poniĪej progu. Ubezpieczenie
dochodów bierze równieĪ pod
uwagĊ koszty produkcji; stosuje
siĊ je tylko w USA.

Ubezpieczenie
przychodów/
dochodów

Ubezpieczenia
indeksowane
obszarowo
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Opiera siĊ na wspólnym
wskaĨniku dla obszaru.

Ocena
-Kontrola na poziomie ubezpieczonych, dobra ocena
strat, kosztowne procedury
-Umiarkowane niebezpieczeĔstwo ryzyka moralnego,
stosunkowo wysoka selekcja negatywna
-trudne do wspomagania na poziomie UE.
-Dobre doĞwiadczenie w ocenie strat, lecz kosztowne
procedury;
-NiebezpieczeĔstwo ryzyka moralnego i wyĪszej
selekcji negatywnej;
-Wątpliwe moĪliwoĞci wspomagania na poziomie UE
-Podobne do ubezpieczeĔ mieszanych, lecz bardziej
kompleksowe i lepiej speániają potrzeby rolników;
-Kosztowniejsze, trudniejsza ocena strat;
-Potrzeba wiĊkszego udziaáu wáasnego dla ryzyk
systemowych takich jak susza;
-Mniejsza selekcja negatywna, poniewaĪ mniej ryzyk
wspólnych dla róĪnych regionów
-Potrzeba pomocy publicznej dla rozwoju przez sektor
prywatny;
- UĪyteczna pomoc na poziomie UE.
-Wysokie niebezpieczeĔstwo ryzyka moralnego;
-Mniejsza akceptacja przez ubezpieczycieli
i reasekuratorów
-NiĪsze koszty oceny strat
-Bardziej wszechstronne, lepiej stabilizuje sytuacje
gospodarstw;
-Trudniejsze do kontroli.

-DuĪo lepiej trafia w cel jako stabilizator dochodów;
-Trudne do kontroli, chyba, Īe na podstawie indeksu
obszaru;
-Bardzo systemowe ryzyka (ceny): trudne do akceptacji
przez ubezpieczycieli, chyba, Īe zaangaĪowana duĪa
pomoc publiczna;
-Trudne do podania ceny referencyjnej;
-Wysokie niebezpieczeĔstwo ryzyka moralnego
podkopującego system.
-Maáe niebezpieczeĔstwo ryzyka moralnego i selekcji
negatywnej;
-Stosunkowo áatwe do kontroli;

Ubezpieczenie
indeksowane
poĞrednio

Nie odnosi siĊ do Ğredniego
plonu na danym obszarze, lecz
do wskaĨnika
meteorologicznego lub obrazów
satelitarnych. W tej kategorii
ubezpieczeĔ moĪna wáączyü
pochodne pogody.
KoniecznoĞü dostosowania do
umów miĊdzypaĔstwowych i
akcesyjnych.

-Nie bierze pod uwagĊ róĪnic szkód wewnątrz kaĪdego
„z zaáoĪenia homogenicznego” obszaru;
-Kto ma kompetencje podaü oficjalny referencyjny
wskaĨnik plonów?
-Obiektywne kryteria, lecz niektóre są trudne do
zrozumienia przez rolników (indeksy wegetacji, itp.)
-UĪyteczne tylko przy duĪym udziale wáasnym;
-Gorzej rozwiniĊte w Europie;
-Ryzyko przerekompensowania lub
niedorekompensowania.

-Trudno zagwarantowaü, Īe wydatki pozostaną na
pewnym poziomie
(zgodne z regulacjami finansowymi UE);
-CzĊĞciowa pomoc publiczna dla reasekuracji jako
opcja;
-MoĪe powodowaü, Īe ryzyka uwaĪane za
nieubezpieczalne stają siĊ ubezpieczalne.
Elastyczny
Na etapie opracowywania
-Lepiej speánia róĪne wymagania na poziomie
system:
krajowym;
wspomaganie
-PrzezwyciĊĪanie trudnoĞci w przypadku róĪnych
systemów
systemów w PaĔstwach Czáonkowskich;
PaĔstw
-MoĪe byü pierwszym krokiem do harmonizacji
Czáonkowskich
systemów PaĔstw Czáonkowskich.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie analizy raportu Agricultural Insurance Schemes, European
Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre ISPRA, Institute for the Protection and Security
of the Citizen, Agriculture and Fisheries Unit, Summary Report, 11/2006,
http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/insurance/
Ubezpieczenie
publiczne

W tabeli nr 1 wystĊpuje typ ubezpieczenia
sklasyfikowanego jako
„ubezpieczenia plonów”, mimo iĪ niektóre z nich są nazywane lokalnie ubezpieczeniem
wieloryzykowym, i zapewniają pokrycie wszystkich gáównych zagroĪeĔ klimatycznych
(choroby i zarazy roĞlin zwykle nie są obejmowane).
W europejskich ubezpieczeniach plonów niezbĊdne jest ustalenie, jakie ryzyko
spowodowaáo stratĊ, podczas gdy amerykaĔskie ubezpieczenie od wielu zagroĪeĔ
(MPCI) obejmuje starty plonów na skutek zarazy i chorób, a szkody obliczane są po
prostu jako róĪnica pomiĊdzy plonem gwarantowanym a rzeczywistym. System
europejski ma wiĊksze koszty wyrównania strat, ale pomaga minimalizowaü i uniknąü
ryzyka moralnego, jednego z wiĊkszych problemów amerykaĔskiego systemu
ubezpieczeĔ.
ZauwaĪyü naleĪy, Īe ubezpieczenie wskaĨnika opiera siĊ na wspólnym
wskaĨniku przyjĊtym dla okreĞlonego obszaru. W ubezpieczeniu obszarowo-plonowym
odszkodowanie wypáacane rolnikowi i granica (trigger) zaleĪy od statystycznego plonu
za rok na wczeĞniej zdefiniowanym terenie, zwykle jednostce administracyjnej.
Ubezpieczenie obszaru i wpáywu opiera siĊ na plonie z obszaru pomnoĪonego przez
cenĊ na danym terenie. JeĪeli Ğredni plon/wpáyw na tym obszarze jest poniĪej pewnego
progu, wszyscy rolnicy na tym obszarze ubezpieczeni na tĊ uprawĊ dostają
odszkodowania. Ubezpieczenie poĞredniego wskaĨnika nie odnosi siĊ do Ğredniego
plonu na danym obszarze, lecz do wskaĨnika meteorologicznego lub obrazów
satelitarnych. W tej kategorii ubezpieczenia moĪna wáączyü pochodne pogody.
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Przegląd systemów ochrony branĪy rolnej w wybranych krajach
Przegląd systemów ochrony branĪy rolnej w krajach spoza UE
NarzĊdzia zarządzania ryzykiem takie jak ubezpieczenia i rynek transakcji
terminowych są bardzo rozwiniĊte w Ameryce Póánocnej. W USA nie ma ubezpieczeĔ
na konkretne ryzyka, lecz ubezpieczenia plonów pokrywają wiĊkszoĞü ryzyk, od
pokrycia podstawowego lub katastroficznego (CAT), który gwarantuje 50% Ğredniego
plonu gospodarstwa, do 80 lub 100%. Ubezpieczenie inwentarza Īywego nie jest zbytnio
rozwiniĊte. USA i Kanada rozwinĊáy równieĪ ubezpieczenia przychodów i dochodów.
W USA funkcjonują zarówno ubezpieczenia przychodów jak i dochodów. 73%
skáadek pochodzi z produktów ubezpieczeniowych przychodów, które obejmują:
ubezpieczenie przychodów indeksowanego obszarem; ubezpieczenie cen inwentarza;
ubezpieczenie marĪy brutto inwentarza oraz ubezpieczenie dochodów caáego
gospodarstwa. Trzy standardowe produkty ubezpieczeniowe przychodów to Crop
Revenue Coverage (CRC), Revenue Assurance (RA) i Income Protection (IP).
Najbardziej popularny jest CRC, który oferuje moĪliwoĞü otrzymania wyĪszej ceny,
jeĪeli cena rynkowa wzrasta. Produkty te dotyczą gáównych upraw polowych:
kukurydzy, soi, pszenicy, ryĪu, baweány. Livestock Risk Protection (LRP) pokrywa
straty powstaáe w wyniku spadku cen za trzodĊ chlewną, bydáo tuczne i bydáo opasowe.
Livestock Gross Margin (LGM) chroni marĪĊ brutto pomiĊdzy wartoĞcią
ubezpieczonych tuczników, a kosztem wáoĪonej paszy (kukurydza i mączka sojowa).
Ceny referencyjne pochodzą z rynku transakcji terminowych. Chronią przed oscylacją
cen w ciągu roku. W ubezpieczeniu dochodów caáego gospodarstwa, Adjusted Gross
Revenue (AGR), wykorzystuje siĊ informacje z przeszáoĞci podatkowej plantatora w
celu okreĞlenia poziomu gwarantowanego dochodu. Ubezpieczenie to pokrywa straty
dochodu zarówno w uprawach jak i hodowli, jeĪeli z produkcji zwierzĊcej przypada
mniej niĪ 35% caáego dochodu gospodarstwa. Do ubezpieczenia AGR-Lite, dostĊpnym
na ograniczonym terenie i podobnym do AGR, kwalifikują siĊ producenci bez wzglĊdu
na ich dochód osiągniĊty w produkcji zwierzĊcej. GRP, czyli Group Risk Plan, oparty
jest na plonach z obszaru, podczas gdy GRIP, czyli Group Risk Income Protection, na
„przychodach z obszaru” (plon z obszaru pomnoĪony przez cenĊ). W roku 2004 polisy
dotyczące plonów z obszaru i przychodu z obszaru obejmowaáy 7,4% caáego obszaru
ubezpieczonego, lecz mniej niĪ 3% skáadek.
Ubezpieczeniem upraw w USA zajmuje siĊ okoáo 17 prywatnych firm. Pracują
one w porozumieniu z Agencją Zarządzania Ryzykiem (RMA) USDA. Ubezpieczonych
jest okoáo 45% polowej produkcji uprawowej (w UE 23%). ĝredni stawka skáadek jest
bliska 9%, o wiele wyĪsza niĪ w Europie (4%), gáównie dlatego, Īe oferują one szersze
pokrycie: ubezpieczenia przychodów lub plonów kontra gáownie ubezpieczenia jednego
zagroĪenia lub ryzyk poáączonych. Dotacja do skáadek wynosi 1.900 milionów USD
(58% wszystkich skáadek). Rząd USA zapewnia równieĪ fundusze na koszty
administracyjne firm ubezpieczeniowych i zapewnia reasekuracjĊ. Tak wiĊc, caákowite
wsparcie ubezpieczeĔ wynosi 72% wszystkich skáadek (w UE okoáo 500 milionów € =
wsparcie 32%). W USA, ochrona ryzyka cenowego jest równieĪ osiągana poprzez
páatnoĞci kontr-cykliczne ustanowione w ustawie rolniczej z 2002 roku, pod warunkiem,
Īe ceny towarów spadną poniĪej cenie zamierzonej.
Kanada posiada program dochodów oparty na rachunku stabilizacyjnym: CAIS
(Canadian Agricultural Income Stabilization). Program ten uruchomiono w 2003 roku
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i zastĊpiá on dwa wczeĞniejsze programy: NISA (Net Income Stabilization Account)
i CFIP (Canadian Farm Income Program). Rolnicy, co roku wpáacają pewną sumĊ
pieniĊdzy na indywidualne rachunki stabilizacyjne, które mogą wypáaciü w roku
wysokich strat. CAIS, oparty na marĪy produkcyjnej rolnika, jest programem dla caáego
gospodarstwa dostĊpnym dla kwalifikujących siĊ rolników bez wzglĊdu na rodzaj
produkcji. Rząd dopáaca do funduszy, gdy producenci wypáacają Ğrodki ze swoich
rachunków. Program ten obejmuje obecnie pokrycie (60%) ujemnej marĪy. System jest
gáownie prowadzony przez publiczne agencje ubezpieczeniowe. Dotacje od rządu
federalnego i rządów prowincji wynoszą w sumie 425,5 milionów € (ok. 66% skáadek).
Ubezpieczenie indeksowane obszarem byáo testowane przez kilka lat w takich
krajach jak USA, Kanada, Brazylia i Indie6.
Przegląd systemów ochrony branĪy rolnej w krajach UE
NarzĊdzia zarządzania ryzykiem takie jak fundusze wzajemne, fundusze
klĊskowe lub páatnoĞci ad hoc stosowane są w wiĊkszoĞci krajów. Pomoc ad hoc jest
czĊsto organizowana w formie programów, lub funduszy odszkodowawczych,
czĊĞciowo finansowanych przez sektor rolniczy. Istnieją równieĪ dotacje publiczne i/lub
wsparcie reasekuracji w bezpoĞrednim zapewnieniu ubezpieczenia lub sieci
bezpieczeĔstwa publicznego tak jak ma to miejsce w przypadku Grecji i Cypru.
Ubezpieczenia rolnicze są promowane w krajach, gdzie prawo zabrania, aby Ğrodki ad
hoc lub fundusze katastrofalne rekompensowaáy szkody, które mogáy byü ubezpieczone.
Przykáadowo w Hiszpanii, Austrii, Portugalii, Grecji i Szwecji nie ma páatnoĞci
z funduszy publicznych, jeĪeli dostĊpne są ubezpieczenia. We Francji páatnoĞci
obejmują straty powstaáe w wyniku ryzyk , na które nie ma w ogóle ubezpieczeĔ lub
ubezpieczenie nie osiągnĊáo jeszcze znacznego poziomu rozproszenia. W Rumunii
páatnoĞci publiczne udzielane są rolnikom, jeĪeli ubezpieczyli oni „ryzyka
standardowe”, takie jak grad.
W krajach szczególnie naraĪonych na dziaáanie niekorzystnych czynników
atmosferycznych oraz tam gdzie rolnictwo ze wzglĊdu na swoje rozdrobnienie
potrzebuje taniej i prostej w obsáudze ochrony ubezpieczeniowej są stosowane
w róĪnych formach rozwiązania polegające na chronieniu podstawowej produkcji
roĞlinnej przed skutkami zdarzeĔ losowych. W paĔstwach zachodnioeuropejskich okoáo
90% skáadki za uprawy lokuje siĊ w ryzyku gradobicia, a 10% w innych ryzykach. W
Hiszpanii rząd wspóápracuje ze związkami rolników oraz towarzystwami
ubezpieczeniowymi w prowadzeniu systemu. Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe
dziaáają w kartelu, w reĪimie wspóáubezpieczenia. W innych krajach, takich jak Austria,
Francja, Wáochy i Luksemburg, system ubezpieczeĔ jest dobrze rozwiniĊty i wiĊkszoĞü
ryzyk pokrywana jest w zaleĪnoĞci od umów. W wiĊkszoĞci krajów istnieje podstawowe
pokrycie dla gradu i dodatkowo ubezpieczenie plonów pokrywające najwaĪniejsze
ryzyka.

6

Agricultural Insurance Schemes, European Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre
ISPRA, Institute for the Protection and Security of the Citizen, Agriculture and Fisheries Unit, Summary
Report, 11/2006, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/insurance/summary_en.pdf.
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TABELA 2.PRZEGLĄD ORGANIZACJI UBEZPIECZEē UPRAW W WYBRANYCH KRAJACH
Austria,
Ubezpiecza siĊ uprawy tylko od gradobicia, inne ryzyka w odniesieniu do upraw są
postrzegane jako nieubezpieczalne.
Cypr
Sektor publiczny organizuje i kontroluje obowiązkowy system ubezpieczeĔ.
Dania,
Ubezpiecza siĊ uprawy tylko od gradobicia, inne ryzyka w odniesieniu do upraw są
postrzegane jako nieubezpieczalne.
Francja
Finansowanie: 50% przez rząd 50% rolnicy poprzez opodatkowanie skáadki
ubezpieczeniowej w rolnictwie w tym: 5% od gradu, 15% od ognia i 7% od innych
ubezpieczeĔ majątku. Francuskie zakáady ubezpieczeĔ w tym czĊsto firmy z kapitaáem
paĔstwowym ubezpieczają uprawy tylko od gradobicia, (kukurydzĊ i sáonecznik takĪe od
ryzyka huraganu). Obowiązujące we Francji regulacje, uwzglĊdniają dziaáalnoĞü
Narodowego Funduszu Gwarancyjnego KlĊsk Rolniczych (FNGCA), funkcjonującego od
roku19647 i zarządzanego przez Centralna KasĊ Reasekuracyjną.
Celem systemu jest pokrycie czĊĞci szkód rzeczowych wyrządzonych w gospodarstwach
rolnych przez zdarzenia nie podlegające ubezpieczeniom. Wystąpienie stanu klĊski
Īywioáowej dla okreĞlonego obszaru i zjawiska jest dekretowane rozporządzeniem
Ministerstw Gospodarki i Finansów oraz Rolnictwa. FNGCA jest zasilane przez skáadki
dodatkowe, zaleĪne od skáadek ubezpieczeniowych za pokrycie innych elementów
gospodarstw rolnych. Do tego Ĩródáa finansowania dochodzi dotacja z budĪetu paĔstwa,
której wysokoĞü jest w zasadzie staáa. Warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie
kompleksowego ubezpieczenia majątku i plonów oraz minimalna utrata zbiorów danej
uprawy w wys. 27%oraz 14% dla caáego gospodarstwa. Odszkodowania nie pokrywają
caákowicie wartoĞci szkód. Rolnicy otrzymują:
Szkoda(%)
Pomoc (%) (5-10% wiĊcej, gdy rolnik posiada ubezpieczenie od gradu.
27-50
15-20
50-70
25
70-100
35
Grecja,
Ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe i kosztuje 3 proc. obrotów gospodarstwa.
Ubezpieczenie to chroni uprawy przed skutkami prawie wszystkich ryzyk przyrodniczych,
a górna granica odszkodowania wynosi do 70 proc, szkody. Na pozostaáe 30 proc. moĪna
doubezpieczyü dobrowolnie. W ubezpieczeniu od skutków gradu uczestniczą czĊsto firmy
ubezpieczeniowe z kapitaáem paĔstwowym.
Holandia
Ubezpiecza siĊ uprawy tylko od gradobicia, inne ryzyka w odniesieniu do upraw są
postrzegane jako nieubezpieczalne.
Hiszpania,
W ubezpieczeniach od gradu uczestniczą czĊsto firmy ubezpieczeniowe z kapitaáem
paĔstwowym. HiszpaĔski system áączonych ubezpieczeĔ rolniczych obejmuje ochroną
uprawy, (takĪe zwierzĊta inwentarskie oraz lasy od ognia). Nad funkcjonowaniem
systemu czuwa PaĔstwowy Urząd UbezpieczeĔ Rolnych ENESA (Entidad de Saguros
Agrarios). ENESA rozdziela takĪe Ğrodki budĪetowe przeznaczone na wspieranie
systemu. Ponadto ENESA wspólnie z Agroseguro (pool liczący okoáo 60 ubezpieczycieli)
opracowuje i konsultuje taryfy skáadek. Pomoc nadzwyczajna nieubezpieczonych szkód i
strat regulowana Dekretem Królewskim z 1997 roku, subsydia dla ubezpieczenia
zbiorów(137 mln. Euro w 1997 roku), Ğrednia dotacja 55% skáadki.
Izrael
Istnieje program pomocy dla rolników dotkniĊtych klĊskami naturalnymi, ale dotyczy on
tylko tych, którzy mają wykupione ubezpieczenie przynajmniej od gradu. Ubezpieczenie
upraw warzyw, owoców, cytrusów, bananów i baweány od gradu, przymrozków i powodzi
jest obowiązkowe8.
NiemcyX
Brak systemu na poziomie rządu federalnego, pomoc w razie klĊski oferują rządy
poszczególnych landów. W Bawarii pomoc finansowa dla ofiar klĊsk siĊga 1 mln Euro
rocznie. Pomoc przekazywana jest po przekroczeniu progu 1500 Euro straty, i siĊga do 35
% jej wysokoĞci.
Po ciĊĪkich szkodach spowodowanych suszą w roku 2000 przedstawiciele Ğrodowisk
7

J. Baranowski, Surowy sprawdzian polskich ubezpieczeĔ rolnych. „Fair Magazine” paĨdziernik 1997 s. 51-52
i Natural catastrophes in France op. cit. s. 10.
8
K. Rojewski. Systemy ubezpieczeĔ w rolnictwie, II Forum Rolnicze- I Forum Ubezpieczenia w rolnictwie.
MTP Polagra 2000, PoznaĔ, Tabela upraw obowiązkowych.
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rolniczych (m. in. Niemiecki Związek Cháopów) w Niemczech zaapelowali o stworzenie
systemu ubezpieczeĔ upraw o poszerzonym zakresie. BranĪa ubezpieczeniowa
i Niemiecki Związek Cháopów przygotowują obecnie wspólny projekt takiego systemu.
Szwecja
W ubezpieczeniach od gradu uczestniczą czĊsto firmy ubezpieczeniowe z kapitaáem
paĔstwowym.
USA
W ubezpieczeniu rolnictwa Stanów Zjednoczonych jedynie system ubezpieczenia upraw
jest dotowany przez paĔstwo i funkcjonuje juĪ od 1936 roku.
Tradycyjnym, istniejącym od 1936 r. programem jest Wieloryzykowe Ubezpieczenie
Upraw (Multi Peril Crops Insurance), który obecnie jest zastĊpowane przez Ubezpieczenie
Przychodów (Crop Revenue Coverage). Ponadto, farmerzy ubezpieczają uprawy od ryzyk
katastroficznych w ramach programu CAT.
W celu zarządzania programami ubezpieczeĔ w rolnictwie, ministerstwo rolnictwa
powoáaáo AgencjĊ ds. Zarządzania Ryzykiem (Risk Management Agency).
Programy ubezpieczenia upraw są obsáugiwane przez kilkanaĞcie prywatnych firm
ubezpieczeniowych, które zaakceptowaáy ich zasady.
KaĪda firma ubezpieczeniowa, która chce ubezpieczaü produkcje roĞlinną wg programów
rządowych, jest zobowiązana przestrzegaü zasad okreĞlanych przez RMA. Agencja ta
m.in. zatwierdza warunki ubezpieczenia, procedury likwidacji szkód, wysokoĞü skáadek
ubezpieczeniowych (i dotacje) oraz wspóápracuje na bieĪąco z firmami obsáugującymi
program.
Dotacjami objĊte są skáadki farmerów (w duĪym przybliĪeniu jest to ok. 38 – 67%
wysokoĞci skáadek zaleĪnie od poziomu ochrony ubezpieczeniowej), a takĪe koszty
administracyjne firm ubezpieczeniowych dotyczące ubezpieczenia upraw (ok. 23%
skáadki za uprawy) 9.
Wielka
Ubezpiecza siĊ uprawy tylko od gradobicia, inne ryzyka w odniesieniu do upraw są
Brytania,
postrzegane jako nieubezpieczalne.
Wáochy
Dotacje dla ubezpieczenia od gradu i innych ryzyk w wys. 50% skáadki.
Syndykaty ubezpieczonych zarządzają skáadką i prowadza negocjacje z zakáadami
ubezpieczeĔ. Istnieje Narodowy Fundusz SolidarnoĞci dla Rolnictwa oferującego . 60%
bezpoĞrednią pomoc dla ofiar klĊsk Īywioáowych w postaci:
x niskooprocentowanych kredytów i dopáat,
x pomocy doraĨnej i zwrotu strat w uprawach
x rabatów podatkowych, odroczenia páatnoĞci podatków ew. przejĊcia zobowiązaĔ z
tytuáu ubezpieczeĔ spoáecznych.
Pomoc dotyczy gospodarstw dotkniĊtych katastrofą naturalną gdy szkody przekroczą 35%
zbiorów w danej okolicy.
X
W Niemczech duĪą uwagĊ przywiązuje siĊ do ubezpieczenia bydáa. Obowiązkowe jest ubezpieczenie
zwierząt od niebezpiecznych chorób epidemicznych. Jest ono bardzo tanie gdyĪ czĊĞü skáadki pokrywa
budĪet10. Warunkiem uzyskanie tej pomocy jest zagroĪenie egzystencji rolnika, pomoc doraĨna pokrywa max
25% strat. Niemieckie firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia zwierząt od wypadków i chorób, kosztów
uprzątniĊcia padliny po epidemii11 oraz typu business interruption. Popularne jest ubezpieczenie bydáa na czas
wypasu od wypadków i chorób, a odszkodowanie wynosi 90% sumy ubezpieczenia.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie E. Wojciechowska Lipka,
Przesáanki do budowy systemu ubezpieczeĔ polskiego rolnictwa na wypadek klĊsk Īywioáowych,
SGH, Warszawa 1999, E. Wojciechowska- Lipka, K. Rojewski, L. Rybak
Ubezpieczenie upraw w USA. Prawo, Reasekuracja, Ubezpieczenia , Warszawa 2002.

9
E. Wojciechowska- Lipka, K. Rojewski, L. Rybak Ubezpieczenie upraw w USA. Prawo, Reasekuracja,
Ubezpieczenia , Warszawa 2002.
10
Skáadka za Ubezpieczenie 1 szt. bydáa wynosi 5.2 DEM, trzody chlewnej 3.5 DEM, a konia 4 DEM.
Funduszem, w którym 70% przychodów stanowią skáadki za ubezpieczenia, a 17% dotacje paĔstwa,
administruje PaĔstwowa Kasa Chorób ZakaĨnych. K. Rojewski. Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich
w Niemczech. „Przegląd UbezpieczeĔ Spoáecznych i Gospodarczych” nr 2 (23) 1999 s.43.
11
Koszty uprzątniĊcia padliny i dezynfekcji w przypadku krów wynoszą 400 DEM/szt. (Ğrednia wartoĞü
zwierzĊcia wynosi okoáo 2500 DEM).
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Analizując istniejące systemy ubezpieczeĔ w Europie zauwaĪamy dobrze
rozwiniĊte i istniejące w prawie wszystkich krajach europejskich ubezpieczenia od
jednego ryzyka (gáownie gradu). ZauwaĪalny teĪ jest bezpoĞredni związek pomiĊdzy
zaangaĪowaniem rządów a rozwojem ubezpieczeĔ w rolnictwie. CzĊsto prywatne
towarzystwa skáonne są ubezpieczaü tylko grad i ogieĔ, a wraz ze wzrostem
zaangaĪowania rządu, ubezpieczenia mogą dawaü coraz bardziej kompleksowe pokrycie.
Porównując systemy ubezpieczeĔ zauwaĪamy, Īe w europejskich
ubezpieczeniach plonów niezbĊdne jest ustalenie, jakie ryzyko spowodowaáo stratĊ,
podczas gdy amerykaĔskie ubezpieczenie od wielu zagroĪeĔ (MPCI) obejmuje starty
plonów na skutek zarazy i chorób, a szkody obliczane są po prostu jako róĪnica
pomiĊdzy plonem gwarantowanym a rzeczywistym. System europejski ma wiĊksze
koszty wyrównania strat, ale pomaga uniknąü ryzyka moralnego, jednego z wiĊkszych
problemów amerykaĔskiego systemu ubezpieczeĔ.
W Buágarii, Czechach, na WĊgrzech, w Polsce, Portugalii, Sáowenii i Szwecji
dostĊpne są ubezpieczenia poáączonych ryzyk. Gáównymi dostĊpnymi produktami dla
Belgii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii są ubezpieczenia od gradu lub
ubezpieczenia jednoproduktowe. Popyt na inne produkty jest nieistotny. Nie istnieje
publiczne wsparcie ubezpieczeĔ. W niektórych krajach póánocnych, áącznie z paĔstwami
baátyckimi, istnieje mniejszy popyt na ubezpieczenie upraw lub zaczynają one rozwijaü
swój system (àotwa i Litwa). W Finlandii prywatne ubezpieczenie upraw jest mniej
rozwiniĊte, lecz istnieje publiczny „Program Rekompensaty Upraw” przeznaczony do
rekompensaty strat plonów po katastrofach naturalnych.
ZakoĔczenie i wnioski
Coraz bardziej postĊpujące uprzemysáowienie rolnictwa wymaga coraz szerszej
oferty ubezpieczeniowej zabezpieczającej plony przed wieloma ryzykami a takĪe
chroniące przed fluktuacjami cen12. Analiza dotychczas istniejących systemów
ubezpieczeĔ rolnych wskazuje na duĪe róĪnice pomiĊdzy poszczególnymi krajami
naleĪącymi do Unii Europejskiej.
Wskazane zagroĪenia zdaniem autorów wymagają stworzenia solidnych,
teoretycznych podstaw wspólnego programu ubezpieczeĔ sektora rolnego dla wszystkich
krajów Unii Europejskiej. PoniĪej opisane uwarunkowania bĊdące wynikiem wielu
opracowaĔ i analiz mogą byü jednym z gáosów w dyskusji nad stworzeniem zaáoĪeĔ
programu ubezpieczeĔ sektora rolnego lub przynajmniej tworzenia hipotetycznych
scenariuszy ubezpieczeĔ ogólnounijnych.

12
Por. W. Ortloff , Approaches to a changing risk profile: The agricultural sector in Europe, Swiss Reinsurance
Company, Zurich 1998.
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Summary
External climatic and environmental conditions are considered the greatest threats for
agricultural production and production infrastructure in European countries. They include intensity
of atmospheric precipitation, unfavourable temperature distribution, humidity, sun exposure and,
often connected with that, degree of occurrence of plant diseases and pests. Those factors cause,
for example, hurricanes, hail, droughts, fires, floods, frosts and other natural disasters13. At the
same time, there is a discussion among specialists concerning defining new threats to agricultural
production. They include, posing threats not only to agriculture, to a large extent of certainty
caused by man, climatic changes and, more and more often mentioned as a great risk,
unrecognised influence of genetic manipulations on the environment. The analysis of existing
agricultural insurance systems indicates big differences between individual countries. According to
the author, the threats indicated in the article require creating theoretical foundations of the
common insurance programme of the agricultural sector for all countries of the European Union.
For proper management of risks in agriculture, two basic strategies should be taken into
consideration. They concern programmes of production diversification or the strategy of sharing
and transferring a risk such as participation in funds and mutual insurance, commercial insurance,
production contracts, or futures market. The mentioned instruments, particularly insurances used
within a consistent programme of protection of agriculture against effects of natural disasters, are
the main subject of this study.
Insurance, according to many specialists, is the best risk management tool. Governments in
many countries support forming crop and livestock insurance systems, treating it as a form of
subsidising and supporting the development of agriculture. Then the insurance of basic forms of
crops often function as obligatory insurance or in connection with loans given to farms, both
ordinary or partly refunded by individual governments. Moreover, so-called disaster funds are
annually introduced and managed by governments in many countries. It should be noticed that

13

Modern systems help in watching those risks by creating maps of risks. They include crop data from the
databases Eurostat REGIO, FADN (Farm Accountancy Data Network), agrometeorological models and
satellite pictures.
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such interference in insurance market may unfavourably influence the development of insurance
products market in agriculture.
Accepting the significance of the discussed problems, the European Union is creating,
within the common agricultural policy, foundations of general provisions (in accordance with
WTO agreements) regulating public support in this sector aiming at facilitation of risk
management connected with agricultural production. One of the subject of considerations of
circles responsible for the common agricultural policy is creating assumptions for appropriate
strategies of risk and crisis management in the agricultural sector.
In March 2000 the European Union presented a collection of regulations on the state
support, regulating possibilities of financing assistance for agriculture from state budgets. In
Chapter 11, for instance, there are provisions on conditions of granting budget means for removal
losses in agricultural production caused by climatic anomalies.
All decisions and proposals of solutions will certainly be carried out in relation to the
whole Community. The herald may be the resolution prepared in 2006 by the European Parliament
on risk management in crisis situations in agriculture (2005/2053(IN1)).
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Wsparcie publiczne dla ubezpieczeĔ w rolnictwie
Public support for insurances in agriculture
PojĊcie pomocy publicznej zyskaáo w ostatnim czasie olbrzymią popularnoĞü, zwáaszcza
w kontekĞcie róĪnego rodzaju wsparcia Ğrodkami pochodzącymi z Funduszy Strukturalnych UE
dla przedsiĊbiorców, rolników i innych grup spoáecznych. Zainteresowanie pomocą publiczną nie
przekáada siĊ jednak na lepsze rozumienie treĞci kryjącej siĊ pod tym pojĊciem. Stąd teĪ próba
zdefiniowania i objaĞnienia pojĊcia pomocy publicznej oraz zasad rządzących jej udzielaniem
w obszarze zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Dobre rozwiązana w obszarze zarządzania
ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych to podstawowe narzĊdzie do zapewnienia zrównowaĪonego
rozwoju i konkurencyjnego sektora rolnego we Wspólnocie. Rolnicy powinni byü przygotowani na
wypadek negatywnych skutków dokonanych wyborów, jak równieĪ na wypadek sytuacji
kryzysowych spowodowanych klĊskami Īywioáowymi lub innymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami.
W kontekĞcie reformy WPR, waĪne jest wskazanie nowych instrumentów, które mogáyby pomóc
rolnikom zwiĊkszyü ich zdolnoĞü do zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych.
Ksztaát Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na najbliĪsze lata 2007-2013 zostaá okreĞlony
przez porozumienie zawarte przez Ministrów Rolnictwa krajów UE-15 w Luksemburgu 26 czerwca
2003 r. oraz ustalenia Rady UE z dnia 22 kwietnia 2004 r. Nowe przepisy zostaáy tak
uksztaátowane, Īeby pozostawaü w peánej zgodzie z polityką rozwoju obszarów wiejskich
prowadzoną przez KomisjĊ. Są one równieĪ jednym z etapów procesu upraszczania, rozpoczĊtego
komunikatem Komisji w sprawie uproszczenia i udoskonalenia prawodawstwa w zakresie wspólnej
polityki rolnej. Rozporządzenie w sprawie wyáączeĔ umoĪliwi z kolei szybsze przyznawanie
pomocy rolnikom, co ma szczególne znaczenie np. w przypadku strat spowodowanych
niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi lub chorobami zwierząt lub roĞlin. Zarówno
komunikat Komisji, jak i sprawozdanie posáa sprawozdawcy pokazują ogromne opóĨnienie tego
tematu w Unii Europejskiej. Rolnik-przedsiĊbiorca prowadzący gospodarstwo po reformie na
wolnym rynku, przy ogromnej konkurencji ryzykuje caáym majątkiem i dorobkiem, nie mając nawet
namiastki w zakresie ubezpieczeĔ z tego, co ma inwestor czy handlowiec. JeĪeli jest to duĪe czy
wielkotowarowe gospodarstwo rolne, to jest ono w stanie pokryü koszty ubezpieczeĔ i ryzyka,
jednak miliony europejskich gospodarstw maáych, drobnych czy nawet rodzinnych nie staü na to,
aby zapáaciü za jakiekolwiek ubezpieczenie, nawet wáasnego domu, a co dopiero produkcji.
W przypadku kataklizmu musi liczyü na pomoc sąsiadów lub wsparcie paĔstwa.
W przypadku niektórych rodzajów ryzyka i sytuacji kryzysowych w sektorze rolnym,
przyznanie pomocy paĔstwa moĪe byü wáaĞciwym sposobem wsparcia. NaleĪy jednak zawsze mieü
na uwadze, Īe paĔstwo czáonkowskie nie jest w istocie zobowiązane do przyznawania pomocy
paĔstwa.
W związku z tym, w przypadku podobnych rodzajów ryzyka czy sytuacji kryzysowych,
producenci z jednego paĔstwa czáonkowskiego lub regionu mogą uzyskaü wsparcie, natomiast
producenci z innych paĔstw czáonkowskich lub regionów nie mają takiej moĪliwoĞci. Takie róĪnice
we wsparciu mogą prowadziü do zakáóceĔ konkurencji. Dlatego teĪ, podobnie jak w przypadku
innych rodzajów pomocy paĔstwa, przy zatwierdzaniu pomocy paĔstwa z tytuáu zarządzania
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ryzykiem lub w sytuacjach kryzysowych obowiązkowo naleĪy uwzglĊdniü koniecznoĞü unikniĊcia
niepoĪądanych zakáóceĔ konkurencji. Wymóg minimalnego wkáadu producentów w straty lub
koszty takich Ğrodków czy ich innych odpowiedników naleĪy postrzegaü w kategoriach
zmniejszenia zagroĪenia zakáóceniami konkurencji oraz zapewnienia bodĨca do minimalizowania
ryzyka.
NaleĪy wyraĨnie ustaliü, Īe obecne przepisy dotyczące pomocy paĔstwa nie mogą jako
takie zapewniü, czy zastąpiü optymalnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pomoc paĔstwa
moĪe je jedynie uáatwiü w niektórych okolicznoĞciach. Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie w Polsce
jest dziedziną nową, maáo znaną i rzadko stosowaną. Pod tym pojĊciem najogólniej rzecz ujmując
okreĞla siĊ przewidywanie potencjalnych strat oraz gromadzenie Ğrodków, które mogáyby
skompensowaü te straty w momencie ich wystąpienia. Badania M. Jerzaka i zespoáu wskazują, iĪ
polscy rolnicy w zarządzaniu ryzykiem najczĊĞciej wykorzystują róĪnicowanie produkcji
(wielokierunkowoĞü) oraz liczą na administracyjne wsparcie.

Wprowadzenie
PojĊcie pomocy publicznej zyskaáo w ostatnim czasie olbrzymią popularnoĞü,
zwáaszcza w kontekĞcie róĪnego rodzaju wsparcia Ğrodkami pochodzącymi z Funduszy
Strukturalnych UE dla przedsiĊbiorców, rolników i innych grup spoáecznych. Od chwili
przystąpienia Polski do Wspólnot Europejskich realizowane są zadania związane ze
Wspólną Polityką Rolną (WPR). Przez wiele lat Wspólna Polityka Rolna miaáa na celu
zabezpieczenie dochodów gospodarstw poprzez szereg Ğrodków stabilizacji rynku i cen.
Kolejne reformy spowodowaáy stopniowe przechodzenie od wspierania zarządzania
rynkiem i cenami na rzecz dopáat bezpoĞrednich, które od 2005 r. zostaáy w znacznym
stopniu oddzielone od produkcji. Rozwój WPR ma naturalne uzasadnienie
w zmieniającej siĊ nieustannie sytuacji gospodarczej Europy, a takĪe oczekiwaniach
ludnoĞci. WPR jest polityką dynamiczną, dostosowuje siĊ do zmieniających siĊ potrzeb
rolników i konsumentów. Reaguje na ograniczenia ze strony ĝwiatowej Organizacji
Handlu, a takĪe na krytyczne opinie páynące z wnĊtrza Unii Europejskiej. Polityka ta
odnosi siĊ nie tylko do szeregu problemów związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
a w ostatnim czasie równieĪ do problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem
w rolnictwie jak i w sytuacjach kryzysowych.
NiepewnoĞü warunków pogodowych, cen, plonów, polityki rządu, rynków
zagranicznych oraz szeregu innych czynników wymaga podejmowania decyzji
dotyczących gospodarowania ziemią i jest coraz silniej powiązane z wáaĞciwym
zarządzaniem ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem zarówno w gospodarstwach rolnych
powinno mieü charakter ciągáy i dáugofalowy. W odniesieniu do rolnictwa moĪemy
wyróĪniü piĊü typów ryzyka, wĞród których najwiĊksze znaczenie przywiązuje siĊ do
ryzyka produkcyjnego związanego ze specyfiką produkcji oraz ryzyka rynkowego,
a mianowicie1:
x ryzyko produkcyjne (związane z naturalną niepewnoĞcią wynikająca
z uniwersaliów czynnika ziemi – np. pogodowe, plagi i szkodniki wpáywające na
wielkoĞü jak i iloĞü produkcji;

1

A. Henisz-Matuszczak, A. CzyĪewski, Podstawowe instrumenty interwencji paĔstwa na rynku produktów
rolnych w Stanach Zjednoczonych w Ğwietle struktury wydatków budĪetowych na rolnictwo. Wnioski dla Unii
Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, listopad 2006, s. 16-17

198

x ryzyko rynkowe wynika ze zmiany zewnĊtrznych warunków ekonomicznych
produkcji tj. np. utrata rynków zbytu i związana z tym nadmierna podaĪ
produktów i spadek ceny, lub teĪ otwarcie nowych rynków zbytu i wzrost
popytu, a tym samym wzrost ceny produktu;
x ryzyko instytucjonalne;
x ryzyko finansowe;
x ryzyko związane z czynnikiem ludzkim.
Urynkowienie produkcji rolnej w efekcie reformy WPR z 2003 r. wzmogáo
dyskusjĊ na temat zarządzania ryzykiem na poziomie unijnym i krajowym. Ze wzglĊdu
na zwiĊkszenie zagroĪenia chorobami i zmianami klimatycznymi, temat ten ciągle
istotny dla przyszáego ksztaátu polityki rolnej. Komisja Europejska zachĊca paĔstwa
czáonkowskie do stworzenia wáasnych systemów ubezpieczeĔ. Ze strony UE
proponowane jest wspóáfinansowanie pewnych programów z funduszy pochodzących
z modulacji oraz poprzez instrumenty II filara WPR. Rolnictwo jako sektor gospodarki
potrzebuje specjalnych uregulowaĔ prawnych i organizacyjnych dotyczących
ubezpieczeĔ. Rolnictwo jest zbyt rozdrobnionym i sáabym sektorem, aby samodzielnie
rozwinąü ubezpieczenia. Musi, wiĊc powstaü wspólny, powszechny system ubezpieczeĔ,
obejmujący w zakresie reasekuracji ubezpieczenia wszystkie paĔstwa czáonkowskie
i rolników. Ubezpieczenia stanowią alternatywĊ dla póĨniejszej wypáaty odszkodowaĔ
ze Ğrodków publicznych za szkody wyrządzone przez klĊski Īywioáowe na poziomie UE,
krajowym lub regionalnym. Niektóre PaĔstwa Czáonkowskie juĪ ustanowiáy systemy
krajowe w celu zachĊcenia rolników do ubezpieczenia siĊ od tego rodzaju zdarzeĔ.
W wielu paĔstwach wysoko rozwiniĊtych juĪ od lat funkcjonują systemy mające za
zadanie ochronĊ ubezpieczeniową produkcji rolnej. Zasadą takich systemów jest
wsparcie funduszy prywatnych, tj. skáadek ubezpieczających, funduszami pochodzącymi
z budĪetu centralnego, ewentualnie równieĪ z budĪetów samorządów (gmin, prowincji)
lub wspóáfinansowanie kosztów reasekuracji.
Przegląd prawodawstwa europejskiego, pomoc publiczna i wspólne zasady
zarządzania ryzykiem w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych
w rolnictwie
Pomoc paĔstwa jest pojĊciem szerszym od subwencji i oznacza równieĪ
róĪnorodne interwencje prowadzące do uzyskania okreĞlonych korzyĞci przez podmioty
gospodarcze. Pomoc paĔstwa obejmuje równieĪ interwencje negatywne, takie jak
redukcje lub zrzeczenie siĊ naleĪnoĞci, opáat czy podatków przez budĪet paĔstwowy czy
terenowy. To, co ponadto odróĪnia pomoc paĔstwa od innych paĔstwowych dziaáaĔ
regulacyjnych czy interwencyjnych, to jej selektywny charakter w odniesieniu do
poszczególnych podmiotów czy sektorów gospodarczych. Pomoc paĔstwa musi mieü
konsekwencje selektywne, a nie ogólne. Ten wymóg odróĪnia Ğrodki polityki
gospodarczej o charakterze ogólnym, (które nie są pomocą paĔstwa) oddziaáywujące na
wszystkie przedsiĊbiorstwa od Ğrodków, które mają na celu wpáywanie na warunki
dziaáania poszczególnych podmiotów gospodarczych czy sektorów. Pomoc paĔstwowa
jest kierowana do okreĞlonych sektorów, regionów czy podmiotów gospodarczych, jak
równieĪ związana jest z realizacją okreĞlonych celów gospodarczych.
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PojĊcie pomoc publiczna nie zostaáo precyzyjnie okreĞlone w dokumentach Unii
Europejskiej. Art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego WspólnotĊ Europejską (TWE)
stanowi jedynie, Īe z zastrzeĪeniem wyjątków przewidzianych w Traktacie, kaĪda
pomoc udzielana przez PaĔstwo Czáonkowskie ze Ĩródeá paĔstwowych, lub
w jakiejkolwiek innej formie, która narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez
uprzywilejowanie niektórych przedsiĊbiorstw lub produkcji niektórych towarów,
powinna zostaü uznana za niezgodną z zasadami wspólnego rynku, w zakresie, w jakim
wpáywa ona negatywnie na wymianĊ handlową pomiĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi.
Jest to wiĊc pojĊcie pomocy ujĊte bardzo szeroko, odnoszące siĊ do wszelkiej pomocy
udzielanej w jakiejkolwiek formie, w sposób poĞredni oraz bezpoĞredni. JednakĪe,
poĞrednio na podstawie art. 87 ust. 1 Traktatu Ustanawiającego WspólnotĊ Europejską
moĪna uznaü, iĪ pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiĊbiorstwu, o ile
jednoczeĞnie speánione są nastĊpujące warunki:
x jest przyznawane przez PaĔstwo Czáonkowskie lub ze Ğrodków paĔstwowych
(istotny jest tu wiĊc element uszczuplenia),
x przedsiĊbiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od
oferowanych na rynku,
x ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okreĞlone przedsiĊbiorstwo lub
przedsiĊbiorstwa albo produkcjĊ okreĞlonych towarów),
x grozi zakáóceniem lub zakáóca konkurencjĊ oraz wpáywa na wymianĊ
handlową miĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi UE.
Aby wsparcie stanowiáo pomoc publiczną, wymienione powyĪej warunki muszą
zaistnieü áącznie. W przypadku, gdy którykolwiek z powyĪszych warunków nie jest
speániony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną. Artykuá 92 TWE wprowadziá
jednoczeĞnie zasadĊ zwolnieĔ (derogacji) automatycznych i warunkowych od
stosowania zasady zakazu pomocy publicznej za nielicznymi wyjątkami. Zwolnienia te
wynikają albo wprost z samego prawa albo teĪ są efektem decyzji Komisji Europejskiej
na temat dopuszczalnoĞci okreĞlonego rodzaju pomocy. Zwolnienia automatyczne
dotyczą2:
x pomocy o charakterze socjalnym, przyznawanej poszczególnym
konsumentom, pod warunkiem, Īe nie zachodzi dyskryminacja pod wzglĊdem
Ĩródáa pochodzenia danych produktów;
x pomocy na wyrównywanie szkód, spowodowanych przez klĊski Īywioáowe
lub szkód spowodowanych innymi nadzwyczajnymi zdarzeniami.
Artykuá 93 Traktatu Rzymskiego zawiera przepisy proceduralne odnoszące siĊ do
trybu uzyskania pomocy i jej kontroli przez KomisjĊ Europejską. Uzyskanie form
pomocy paĔstwowej wymaga od krajów czáonkowskich, na mocy postanowienia tego
artykuáu (93.3), uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej. Komisja okreĞla, czy
przewidywane przypadki pomocy paĔstwa są zgodne z regulacjami WE. Tylko paĔstwa
czáonkowskie kontaktują siĊ z Komisją (wystĊpują o notyfikacjĊ), nawet, jeĞli pomoc
dotyczy branĪ, regionów lub firm. Naczelna zasada akceptacji pomocy przez KomisjĊ

2

Zwolnienia automatyczne zawarte są w artykule 92.2 Traktatu Rzymskiego
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Europejską to realizacja wspólnego interesu europejskiego, a nie tylko poszczególnego
beneficjenta. Pomoc paĔstwowa dla sektora rolnego musi byü zgodna z unijną polityką
dotyczącą rolnictwa i obszarów wiejskich, a takĪe z zobowiązaniami wynikającymi
z porozumieniami ze ĝwiatową Organizacją Handlu (WTO) w zakresie rolnictwa.
Zakazana jest pomoc paĔstwowa, która koliduje z mechanizmami dziaáania wspólnych
organizacji rynków. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem Trybunaáu SprawiedliwoĞci,
pomoc paĔstwowa musi byü faktycznie nakierowana na rozwój okreĞlonych dziaáaĔ
gospodarczych na obszarach wiejskich. W Unii Europejskiej wyróĪnia siĊ co najmniej
kilka rodzajów pomocy publicznej, z których w Polsce najbardziej chyba znane są dwa –
programy pomocowe oraz pomoc indywidualna (tzw. de minimis)3.
Skala i zakres wystĊpowania szkód masowych powoduje zaangaĪowanie wáadz
poszczególnych krajów w organizacjĊ ubezpieczeĔ ryzyk katastroficznych. Dlatego
jedynym skutecznym sposobem dziaáania w celu ograniczenia strat spowodowanych
klĊskami naturalnymi, jest wspóápraca wszystkich zainteresowanych stron: paĔstwa,
ubezpieczycieli, ubezpieczonych. RównieĪ zakáady reasekuracyjne ze wzglĊdu na swój
ponadpaĔstwowy i najczĊĞciej eksterytorialny charakter mają szczególnie duĪą rolĊ do
odegrania w tym segmencie rynku. MoĪliwoĞü zbilansowania ryzyk ubezpieczeniowych
poprzez duĪe rozproszenie ich wystĊpowania, pozwala na ustalanie niĪszych stawek
ubezpieczeniowych w związku z dáuĪszym horyzontem czasowym przy rozpatrywaniu
zwrotu poniesionych kosztów i ryzyk ubezpieczenia.
Uznając waĪnoĞü omawianych problemów Unia Europejska w ramach wspólnej
polityki rolnej tworzy podstawy przepisów ogólnych regulujących wparcie publiczne
w tym obszarze mające uáatwiü zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją rolną.
Jednym z tematów rozwaĪaĔ gremiów odpowiedzialnych z wspólna politykĊ rolną jest
stworzenie zaáoĪeĔ do odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem i kryzysami w
sektorze rolniczym4. Publiczną dyskusjĊ wywoáaá Komunikat Komisji5 w sprawie
zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie. Komunikat stanowi
odpowiedĨ na konkluzje Rady z grudnia 2003 r., apelujące o kontynuowanie dyskusji
i o sporządzenie wykazu dostĊpnych narzĊdzi zarządzania ryzykiem, o przeanalizowanie
róĪnych wariantów zarządzania ryzykiem i ewentualnych nowych instrumentów
(wspólna organizacja rynku, zobowiązania finansowe, reguáy konkurencji) i wreszcie o ocenĊ i odpowiednią zmianĊ wytycznych dotyczących pomocy publicznej
w rolnictwie. Gáównym celem dziaáaĔ Komisji byáo poszukiwanie rozwiązaĔ na

3
Pomoc de minimis, to wsparcie paĔstwa regulowane Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,. Jest to pomoc która nie
wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego "de minimis non curat
lex" (prawo nie troszczy siĊ o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia
konkurencji na rynku.
4
Wymieniü tu moĪna raport (JRD-DG AGRI, 2006)i podsumowanie raportu sporządzonego przez jednostkĊ
PSIC-Agrofish Wspólnego OĞrodka badawczego (JRC) UE w ramach zlecenia administracyjnego nr agri2005-0321 z DG AGRI G/1.
5
Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Rady w sprawie zarządzania ryzykiem i
w sytuacjach kryzysowych w rolnictwie {SEC(2005) 320}, Bruksela, dnia 09.03.2005, COM(2005) 74
koĔcowy.
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wspóáfinansowanie wypracowanych dodatkowych opcji zarządzania ryzykiem
i w sytuacjach kryzysowych z jednego punktu procentowego modulacji6.
Omawiany komunikat Komisji Europejskiej nawiązuje do szeregu dziaáaĔ
wczeĞniej zrealizowanych na szczeblu unijnym poczynając od raportu Komisji na temat
zarządzania ryzykiem ze stycznia 2001 r.7 poprzez debatĊ Rady podczas prezydencji
szwedzkiej wiosną 2001 r. W maju 2003 r. prezydencja grecka przedstawiáa Radzie
memorandum w sprawie ryzyka klĊsk Īywioáowych i ubezpieczeĔ w sektorze rolnictwa.
Dnia 6 czerwca 2003 r. w Salonikach odbyáo siĊ seminarium, na którym badano
moĪliwoĞci dziaáania w przypadku klĊsk Īywioáowych w sektorze rolnictwa.
W czerwcu 2003 r. w Luksemburgu zapadáa decyzja o reformie WPR, która
przewiduje zmodyfikowany system wspierania dochodów z dziaáalnoĞci rolnej
oddzielonej od produkcji. Konkluzje Rady w sprawie tej reformy zawieraáy deklaracjĊ
Komisji, w której ogáosiáa ona, Īe „zbada specjalne Ğrodki dotyczące ryzyka, sytuacji
kryzysowych i klĊsk Īywioáowych w rolnictwie” i „przedstawi Radzie przed koĔcem
2004 r. sprawozdanie wraz z odpowiednimi wnioskami”. Ponadto deklaracja Komisji
wspomina o koniecznoĞci zbadania dwóch kwestii: „…finansowania tych dziaáaĔ
z kwoty jednego punktu procentowego z modulacji, którą bezpoĞrednio rozdzielano by
pomiĊdzy PaĔstwa Czáonkowskie oraz wáączenia do kaĪdej wspólnej organizacji rynku
artykuáu upowaĪniającego KomisjĊ do dziaáania w sytuacjach kryzysowych na poziomie
Wspólnoty zgodnie z zasadami ustalonymi dla tego typu przypadków we wspólnej
organizacji rynku woáowiny.” W niniejszym komunikacie bada siĊ te kwestie i rozwaĪa,
jakie dodatkowe Ğrodki WPR mogáaby wprowadziü w celu wsparcia rolników
dotyczącego zarządzania ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych.
W swych dokumentach roboczych Komisja sporządziáa wykaz istniejących
czynników ryzyka w rolnictwie: czynnik ludzki (osobowy), ryzyko majątkowe (budynki
itp.), ryzyko finansowe, ryzyko odpowiedzialnoĞci cywilnej (biotechnologia itp.), ryzyko
produkcyjne (warunki pogodowe) oraz ryzyko cenowe. Sporządziáa równieĪ wykaz
dostĊpnych narzĊdzi zarządzania ryzykiem, obejmujący zadáuĪenie i inwestycje
(oszczĊdnoĞci po opodatkowaniu), odpowiednią zmianĊ technik produkcji,
dywersyfikacjĊ, techniki ksztaátowania zaopatrzenia i zbytu (kontrakty, integracja
pionowa), rynek terminowy, fundusze wzajemnego inwestowania oraz ubezpieczenia.
Komisja w swych wnioskach odpowiada na sformuáowany w konkluzjach Rady
z grudnia 2003 r. postulat dotyczący rozszerzenia mechanizmu sieci zabezpieczeĔ oraz
finansowania Ğrodków zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi w trzech
wariantach: ubezpieczenie od klĊsk Īywioáowych, wspieranie funduszy wzajemnego
inwestowania i zagwarantowanie podstawowego ubezpieczenia dochodu na wypadek
sytuacji kryzysowych.

6

Modulacja – mechanizm opracowany w celu wzmocnienia drugiego filaru WPR – zmniejsza dopáaty
bezpoĞrednie i przesuwa zaoszczĊdzone Ğrodki finansowe na rozwój obszarów wiejskich. Zakáadano Īe dziĊki
modulacji dopáaty bezpoĞrednie, obowiązkowe na poziomie Wspólnoty, bĊdą stopniowo zmniejszane o 3%
w 2005 r., 4% w 2006 r. i 5% w latach 2007–2012. Prawo wspólnotowe stanowi, Īe wszystkie Ğrodki
finansowe uzyskane dziĊki modulacji mogą byü wykorzystane tylko w ramach programów rozwoju obszarów
wiejskich – wáącznie z kwotą, która mogáaby byü wykorzystana na Ğrodki zarządzania ryzykiem i w sytuacjach
kryzysowych.
7
„Risk Management Tools for EU Agriculture” (NarzĊdzia zarządzania ryzykiem dla rolnictwa UE) –
dokument roboczy DG ds. rolnictwa: http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/insurance/index_en.htm.
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Wariant pierwszy to ubezpieczenia od klĊsk Īywioáowych. Zdaniem Komisji
ubezpieczenia mogą siĊ przyczyniü do obniĪenia wydatków ponoszonych w takich
razach przez PaĔstwa Czáonkowskie. Skáadka opáacana przez rolnika byáaby dotowana
do wysokoĞci 50%. Wypáata odszkodowania przysáugiwaáaby w razie, gdyby straty
przekroczyáy 30% Ğredniej produkcji z trzech ostatnich lat lub Ğredniej produkcji
z ostatnich piĊciu lat (przy odrzuceniu w obliczeniach najgorszego i najlepszego wyniku
z tych piĊciu lat). Kwota odszkodowania nie moĪe przewyĪszyü 100% poniesionych
strat i nie moĪe ono byü uzaleĪnione od rodzaju ani wielkoĞci przyszáej produkcji.
W rolnictwie wiele rodzajów ryzyka dotyczy zazwyczaj duĪej liczby gospodarstw
rolnych (ryzyko systemowe), co zmusza firmy ubezpieczeniowe do nabywania
stosunkowo kosztownej reasekuracji. Z tego powodu prywatne rynki ubezpieczeĔ
rolnych są sáabo rozwiniĊte. W tej sytuacji Ğrodek polityczny zmierzający do poprawy
dostĊpnoĞci reasekuracji mógáby pomóc w rozwoju prywatnych systemów ubezpieczeĔ
rolnych. Jako alternatywĊ dla wspierania opáaty skáadek ubezpieczeniowych rozwaĪa siĊ
wspieranie krajowych systemów reasekuracji. Oprócz porozumieĔ miĊdzy prywatnymi
towarzystwami ubezpieczeniowymi rządy mogą na poziomie krajowym: oferowaü peáną
reasekuracjĊ po obniĪonych cenach, oferowaü czĊĞü niezbĊdnej reasekuracji bezpáatnie,
zmniejszając w ten sposób ogólną potrzebĊ reasekuracji towarzystw ubezpieczeniowych
i byü partnerem w reasekuracji poprzez umowy nadwyĪki szkodowoĞci.
Wariant drugi dotyczy funduszy wzajemnego inwestowania. Jego zaáoĪeniem
jest zachĊcanie rolników do dzielenia siĊ ryzykiem. Zakáada on moĪliwoĞü udzielania
ograniczonej w czasie, degresywnej pomocy finansowej w postaci np. pokrywania
kosztów administracyjnych. Subwencja naliczana byáaby zaleĪnie od liczby
uczestniczących w funduszu rolników. Wymagane jest uznanie funduszu przez PaĔstwo
Czáonkowskie. W kaĪdym indywidualnym przypadku wymagana jest analiza zgodnoĞci
z kategorią zieloną WTO.
Wariant trzeci to podstawowe ubezpieczenie dochodu. Zainspirowany jest on
modelem kanadyjskim oraz kryteriami kategorii zielonej. Celem jego jest zwiĊkszenie
zasobów gotówki w razie kryzysu (zwiĊkszenie dochodu). DostĊp do systemu musi byü
otwarty dla wszystkich rolników. Mechanizm rekompensat uruchamiaáby siĊ w razie
strat przekraczających 30% wyniku w okresie odniesienia (tak samo jak w wariancie 1).
Do ustalenia pozostaje wskaĨnik dochodu. Odszkodowanie musi byü niĪsze niĪ 70%
utraconego dochodu i nie moĪe byü uzaleĪnione od rodzaju ani wielkoĞci przyszáej
produkcji. ĝrodek ten wymagaáby uzgodnienia dokáadnej ksiĊgowej definicji dochodu
i stworzenia przez PaĔstwa Czáonkowskie systemu dochodu referencyjnego na poziomie
gospodarstw rolnych.
Dyskusja prowadzona na poziomie Rady w 2005 r. doprowadziáa do
sformuáowania jednomyĞlnego wniosku, Īe wykorzystanie pomocy paĔstwa do celów
dziaáaĔ związanych z zarządzaniem ryzykiem i w sytuacjach kryzysowych musi
podlegaü odpowiednim wspólnotowym reguáom konkurencji. Rada uznaáa, Īe narzĊdzia
zarządzania ryzykiem muszą w związku z tym byü zgodne z przepisami ustanowionymi
w Wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy paĔstwa w sektorze rolnym. PaĔstwa
czáonkowskie wyraĨnie zgodziáy siĊ z tym, Īe finansowanie publiczne moĪe mieü
zasadnicze znaczenie, zwáaszcza w celu ustanowienia i sprawnego wdroĪenia nowych
narzĊdzi, to jednakĪe równie istotna jest wspólna odpowiedzialnoĞü i związany z nią
wkáad finansowy producentów z sektora rolnego.
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W sytuacjach kiedy majątek podlegający ubezpieczeniu jest szczególnie naraĪony
na zniszczenie przez powódĨ, zachodzi koniecznoĞü indywidualnego ustalenia skáadki
ubezpieczeniowej lub odmowa sprzedaĪy polisy. W róĪnych krajach problem ten jest
rozwiązany zgodnie ze specyfiką zastosowanego systemu wspomagania ubezpieczeĔ
w rolnictwie8.
TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW UBEZPIECZEē OD SKUTKÓW KLĉSK
ĩYWIOàOWYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W STANACH ZJEDNOCZONYCH.
Kraj/zdarzenie
Zakres ustawowy/ dziaáanie systemu
Partycypacja paĔstwa w wypáacie odszkodowaĔ z tytuáu szkód spowodowanych
katastrofami naturalnymi (zdarzenia powodujące olbrzymie szkody, wynikające z
Belgia
przyczyn przyrodniczych). Uzyskanie odszkodowania jest moĪliwe po ogáoszeniu
Sztormy, ĞnieĪyce
przez Ministerstwo Finansów stanu klĊski Īywioáowej na danym terenie.
powodzie, trzĊsienia
Reasekuracja na wypadek klĊsk naturalnych jest gwarantowana przez paĔstwo i
ziemi.
jest prowadzony przez The Belgian Reinsurance Fund  CRB.
Zasada obowiązkowego wáączenia ubezpieczenia od skutków katastrof naturalnych
do istniejących umów ubezpieczenia mienia na wypadek poĪaru, kradzieĪy,
ubezpieczenia
samochodów,
przerw
w
dziaáalnoĞci
gospodarczej
(miĊdzyregionalna solidarnoĞü pomiĊdzy zagroĪonymi katastrofami naturalnym i
tymi, które nie są doĞwiadczane przez Īywioáy.
Wáączone ryzyka są reasekurowane przez posiadającą gwarancje paĔstwa,
organizacjĊ publiczną - Centralną KasĊ Reasekuracyjną (CCR). Warunkiem
wypáaty jest ogáoszenie stanu katastrofy naturalnej poprzez rozporządzenie Rady
Ministrów, a zniszczone mienie musi byü pokryte standardowym ubezpieczeniem,
np. od poĪaru. Ubezpieczenie od katastrof naturalnych dotyczy równieĪ polis
Francja
Katastrofy naturalne
Bussines Interruption9. Obejmują one utratĊ zysku brutto, oraz dodatkowe koszty
dziaáalnoĞci ponoszone w okresie odszkodowawczym.
W likwidacjĊ szkód zaangaĪowani są w zaleĪnoĞci od wielkoĞci szkody,
ubezpieczony(franszyza), jego ubezpieczyciel, Centralna Kasa Reasekuracji, a
w przypadku bardzo duĪych szkód równieĪ paĔstwo.
We Francji firmy ubezpieczeniowe sprzedają polisy powodziowe i wypáacają
odszkodowania. PaĔstwo ma jednak wpáyw na wysokoĞü skáadek. CzĊĞü zebranych
skáadek jest odprowadzana do Centralnej Kasy Reasekuracyjnej, która staje siĊ teĪ
gáównym refundatorem szkód, w przypadku ogáoszenia przez PaĔstwo specjalnym
dekretem stanu klĊski Īywioáowej.
Odszkodowania za straty wypáacane są przez Consorcio de Compensiacion de
Hiszpania
Seguros – instytucjĊ paĔstwową wspomaganą skáadką doliczaną do ubezpieczeĔ
Ulewne deszcze
samochodowych i polis majątkowych. 10
Asekuratorzy ubezpieczają ryzyko sztormu. Szkody powodziowe i po trzĊsieniach
ziemi pokrywane są przez rząd.
Holandia
Dyskutowane jest utworzenie przy udziale rządu funduszu finansowanego z polis
PowódĨ, sztormy
ogniowych. Pokrywaáby on szkody powstaáe na skutek trzĊsienia ziemi i powodzi
spowodowanych wylaniem rzek w okreĞlonych rejonach.
Ubezpieczenie katastrof naturalnych jest obowiązkowo wáączane do ubezpieczenia
na wypadek poĪaru, w zamian za Ğrednią jednolitą skáadkĊ.
Norwegia
Katastrofy naturalne
Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe obowiązkowo muszą byü czáonkami
paĔstwowego syndykatu, zarządzającego tym ryzykiem.
Ubezpieczenia są zróĪnicowane w poszczególnych kantonach np. 19 kantonów ma
Szwajcaria
ubezpieczycieli – monopolistów, którzy tworzą wspólne porozumienia.
Powodzie, wiatry
Opcje katastrof są generalnie wáączane w polisy ogniowe.

8

Opracowano na podstawie Floods, Causes, Effects and Risk Assessment, Partner Reinsurance Company,
1997, Pembroke oraz Natural Events in Europe Bruxelles, CEA 1995.
9
Utrata zysku 3 dni robocze przy minimalnej sumie 4500 RFR. Katastrofy naturalne op. cit.
10
System hiszpaĔski jako wzorcowy opisano w dalszej czĊĞci niniejszego opracowania
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Wlk. Brytania
Zimowe sztormy,
powodzie, cofki.
Wáochy - Wybuchy
wulkanów na poáudniu,
powodzie na póánocy.

Stany Zjednoczone
katastrofy naturalne

W Szwajcarii polisy powodziowe sprzedawane są przez prywatne firmy, a czĊĞü
zebranej skáadki odprowadzana jest na specjalny fundusz reasekuracyjny w
wysokoĞci odpowiadającej udziaáowi rynku. Przy wystąpieniu powodzi zakáady
szacują szkody i dokonują wypáat 15% ich wartoĞci ze Ğrodków wáasnych, a
pozostaáe 85% wypáaca fundusz strat w ramach funduszu reasekuracyjnego.
Brak paĔstwowego systemu ochrony ubezpieczeniowej od katastrof naturalnych.
Szkody niekatastroficzne są pokrywane przez firmy ubezpieczeniowe. Tworzą one
obowiązkowo, rezerwy na pokrycie nadzwyczajnych szkód.
Ubezpieczenia zdarzeĔ wystĊpujących w wyniku katastrof naturalnych wáączone są
do polis ogniowych.
NiezaleĪna organizacja rządowa  Federalna Agencja Zarządzania w Sytuacjach
Kryzysowych  FEMA11. wraz z innymi agencjami rządowymi i z AmerykaĔskim
Czerwonym KrzyĪem jest czĊĞcią ogólnokrajowego systemu reagowania w
sytuacjach doraĨnych.12. JeĞli prezydent na wniosek gubernatora ogáosi w danym
stanie stan klĊski Īywioáowej to automatycznie oznacza, Īe mieszkaĔcy mogą
skorzystaü z pomocy federalnej obejmującej m.in. bezzwrotną zapomogĊ13, pomoc
w wycenie szkód i uzyskaniu odszkodowaĔ od prywatnych przedsiĊbiorstw
ubezpieczeniowych, nisko oprocentowane poĪyczki na odbudowĊ domów. W USA
w ramach Narodowego Programu UbezpieczeĔ Powodziowych dziaáa specjalny
fundusz, zasilany kwotami stanowiącymi znaczną czĊĞü skáadek zebranych przez
zakáady ubezpieczeniowe. W przypadku powodzi wypáaty dokonywane są wyáącznie z tego funduszu, ubezpieczenia nie obejmują duĪego biznesu14.
ħródáo: E. Wojciechowska Lipka, Przesáanki do budowy systemu ubezpieczeĔ
polskiego rolnictwa na wypadek klĊsk Īywioáowych. SGH, Warszawa 1999.

Pomoc publiczna w rolnictwie musi byü zgodna z umowami WTO, która
klasyfikuje pomoc na trzy kategorie: zieloną, niebieską i bursztynową.
Kategoria zielona definiuje takie rodzaje pomocy, które nie zakáócają handlu jak:
ubezpieczenie dochodów oraz sieci bezpieczeĔstwa dochodów. Pomoc jest
przyznawana, gdy utrata dochodu (...) przekracza 30 procent Ğredniego dochodu brutto
lub odpowiednik w rozumieniu dochodu netto (...) w poprzednim okresie trzyletnim lub
Ğredniej trzyletniej opartej na poprzednim okresie piĊcioletnim, wyáączając wartoĞü
najwyĪszą i najniĪszą. Kwota takich páatnoĞci zrekompensuje mniej niĪ 70 procent straty
dochodu producenta w danym roku (...). Programy oparte na dochodach rolników nie
wystĊpują czĊsto. PáatnoĞci na záagodzenie katastrof naturalnych (bezpoĞrednie lub jako
dotacje do ubezpieczenia upraw) równieĪ naleĪą do kategorii zielonej, jeĪeli istnieje
formalne uznanie przez wáadze rządowe, Īe katastrofa naturalna lub podobna
powodująca utratĊ produkcji przewyĪszającą 30 procent Ğredniej produkcji w
poprzednim okresie trzyletnim lub trzyletnią Ğrednią opartą na poprzednim okresie
piĊcioletnim, z wyáączeniem wartoĞci najwyĪszej i najniĪszej.

11
Federalna Agencja Zarządzania w Sytuacjach Kryzysowych  Federal Emergency Managment Agency
FEMA Zob. http://www.fema.gov
12
W chwili ogáoszenia stanu klĊski Īywioáowej przez prezydenta, FEMA przejmuje obowiązki i koordynuje
pracĊ 28 innych agencji federalnych. FEMA zatrudnia na staáe 2,7 tys. pracowników na terenie caáego kraju
oraz ponad 7 tys. pomocników (gáównie agentów ubezpieczeniowych) podczas wystąpienia klĊsk
Īywioáowych. http://www.fema.gov
13
WysokoĞü zapomogi wynosi do 13,1 tys. USD na osobĊ i jest ona corocznie indeksowana w zaleĪnoĞci od
poziomu inflacji.
14
Zob. http://www.fema.gov op. cit.
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Kategoria niebieska zawiera pomoc za towary, które mają limity produkcyjne
(np. mleko w UE). Kategoria bursztynowa zawiera równieĪ inne Ğrodki wspomagające
rolnictwo. Pomoc w kategorii bursztynowej, przekraczająca limit „de minimis” (5%
produkcji rolniczej dla krajów rozwiniĊtych, 10% dla krajów rozwijających siĊ) podlega
zobowiązaniom redukcyjnym.
NarzĊdzia zarządzania ryzykiem w PaĔstwach Czáonkowskich mogáyby byü dalej
rozwijane w celu poprawy zrównowaĪonego rozwoju gospodarstw. Jednak ze wzglĊdu
na duĪe róĪnice w ryzykach rolniczych, podstawy prawnej, spoáecznej
i gospodarczej w krajach UE, ogólno unijny system ubezpieczeĔ rolniczych moĪe byü
dyskusyjny. Alternatywy wspólnego programu opartego na istniejących systemach mogą
byü áatwiejsze do zarządzania i kontroli przez administracjĊ UE. Alternatywą
wáaĞciwego ogólno unijnego programu moĪe byü seria akcji promujących systemy
krajowe poprzez:
x Uáatwienia/dotacje dla tworzenia baz danych upraw/plonów na poziomie
szczegóáowym (gospodarstwa). Wykorzystanie baz danych moĪe byü
uwaĪane jako podstawa do poprawy ustalania stawek skáadek, chociaĪ
niektóre z tych baz danych mają waĪne ograniczenia ze wzglĊdu na zasady
poufnoĞci;
x Reasekuracja: Publiczna reasekuracja istnieje w niektórych PaĔstwach
Czáonkowskich i w Stanach Zjednoczonych. NiepewnoĞü budĪetowa moĪe
byü najsilniejszym ograniczeniem hipotetycznego publicznego udziaáu UE
w reasekuracji;
x CzĊĞciowe dotowanie systemów krajowych znajdujących siĊ w programie
ramowym. Ta opcja stymulowaáaby PaĔstwa Czáonkowskie do rozszerzenia
narzĊdzi zarządzania ryzykiem przy jednoczesnym zachowaniu elastycznoĞci
do lepszego przystosowania siĊ do potrzeb w kaĪdym kraju.
Teoretyczne zaáoĪenia wspólnego programu ubezpieczeĔ sektora rolnego
Jasna rola instytucji UE ustala ramĊ regulacyjną, zawierającą kryteria techniczne,
takie jak ryzyka kwalifikowane, minimalny udziaá wáasny lub dozwolone ceny
produktów referencyjnych, itp. Kwestią bardziej otwartą do dyskusji jest to, czy
ubezpieczenia rolnicze powinny byü dotowane przez WPR. Jednym z elementów tej
dyskusji jest wykonalnoĞü czysto prywatnych ubezpieczeĔ rolniczych o szerokim
pokryciu ryzyk. Istnieją przykáady caákowicie prywatnych ubezpieczeĔ w rolnictwie
obejmujących w szczególnoĞci szkody wyrządzone przez grad. WiĊkszoĞü pozostaáych
systemów ubezpieczeĔ oferowanych jest w ramach dotowanych programów rządowych,
poniewaĪ pokrywane ryzyka są faktycznie nieubezpieczalne w takim sensie, Īe
okreĞlona przez rynek skáadka byáaby zbyt wysoka. W takich krajach jak Hiszpania,
Austria i Wáochy, o duĪej pomocy publicznej ubezpieczeniom rolniczym, ryzyka
systemowe mają tendencje stawania siĊ ubezpieczalnymi.
Z przedstawionych analiz wynika, Īe moĪliwe jest
stworzenie zaáoĪeĔ
Wspólnego programu ubezpieczeĔ sektora rolnego. Jednak jego wykonanie zaleĪy od
speánienia kilku kryteriów. Komisja Europejska jako waĪne wymienia kryteria
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polityczne, spoáeczno-ekonomiczne (wspóápraca z
sektorem prywatnym,
ubezpieczycielami, reasekuratorami i rolnikami) oraz natury technicznej15.
Kryteria polityczne
Dáugoterminowa perspektywa finansowa. Ten warunek zaleĪy od decyzji
politycznych, lecz związany jest wyraĨnie z potencjalnymi kosztami systemu.
Potencjalny koszt róĪnych typów systemów omówiono w czĊĞci dotyczącej kryteriów
technicznych. Punktem zasáugującym na gáĊbszą analizĊ jest problem, czy hipotetyczna
pomoc UE w ubezpieczeniach rolniczych moĪe byü związana z II filarem WPR poprzez
modulacjĊ. W przypadku wprowadzenia tego sposobu finansowania programu
ubezpieczeĔ do listy Ğrodków rozwoju wsi, opcje te byáyby dostĊpne dla PaĔstw
Czáonkowskich i wykorzystania zgodnie z ich szczególnymi priorytetami. Powody
sáabego rozwoju rynkowych narzĊdzi zarządzania ryzykiem (ubezpieczenia, rynek
transakcji terminowych, rolnictwo kontraktowe) mogą byü zmniejszane poprzez Ğrodki
szkoleniowe w ramach programów rozwoju wsi.
ZgodnoĞü z umowami WTO i WPR. ZgodnoĞü z WTO oraz prawodawstwem
europejskim moĪe byü zagwarantowana dla wiĊkszoĞci narzĊdzi jeĪeli speánią one
kryteria 30% progu i udziaáu wáasnego przy ogáoszeniu stanu klĊski Īywioáowej.
Kryteria związane z zachowaniem sektora prywatnego
NaleĪy siĊ spodziewaü, Īe w Ğredniej perspektywie czasu wysoki odsetek
rolników powinien kupiü ubezpieczenie. W tym kryterium istnieje wysoki poziom
niepewnoĞci. Niektóre badania pokazują, Īe zachowanie rolnika nie zawsze jest zgodne
z teorią i Īe istnieje potrzeba lepszego zrozumienia stosunku rolników do ryzyka
i sposobu, w jaki dostosowują oni dziaáania swoich gospodarstw. MentalnoĞü rolników
czĊsto zmienia siĊ powoli. W USA uruchomiono system w roku 1938 i dopiero
w ostatnich latach osiągnąá wysoki poziom penetracji (74% wartoĞci ubezpieczalnej
produkcji). W Hiszpanii (przyjĊte regulacje w 1978 roku) system oferuje szeroki
wachlarz dotowanych opcji dla wszystkich typów upraw, ale penetracja nadal wynosi
poniĪej 30%.
Pomoc dla systemów ubezpieczeĔ powinna byü zawsze wyczekiwana przez
sektor ubezpieczeĔ. Istnieją jednak dwa punkty, które trzeba wziąü pod uwagĊ: Niektóre
produkty ubezpieczeniowe (ubezpieczenie indeksowe, ubezpieczenie plonów,
ubezpieczenie wpáywów) nie są rozwiniĊte ze wzglĊdu na systemowy charakter ryzyk
(potrzeba pomocy publicznej dla reasekuratorów). Po drugie, wspólny system
zawieraáby koszt adaptacji towarzystw do niego. Sektor ubezpieczeniowy wydaje siĊ
raczej wpieraü wspóáistnienie systemów krajowych niĪ wprowadzenie jednego systemu
ogólnounijnego.
Kryteria techniczne
Analiza zmiennoĞci dochodu z podstawie danych FADN pokazuje
heterogeniczny wzór geograficzny potrzeby narzĊdzi stabilizacji dochodu, zaleĪnie od
typu gospodarstwa oraz jego wielkoĞci. DostĊpny wachlarz istniejących ubezpieczeĔ jest
generalnie niewystarczający do áagodnej znacznej redukcji dochodu w záych latach.
Koszt. Potencjalna wysokoĞü skáadek systemu ubezpieczeĔ wspomaganego przez
UE zostaá szacunkowo okreĞlony dla kilku hipotetycznych scenariuszy przy danym
zaáoĪeniu (penetracja ubezpieczeĔ 40%-60% i Ğrednie stawki skáadek). Ubezpieczenie
15

http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/external/insurance/
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plonów dla upraw polowych (zboĪa, ziarna oleiste, buraki cukrowe) mogáyby
przedstawiaü wielkoĞü skáadek pomiĊdzy 1 mlrd €-1,4 mlrd €. Ogólnounijny system
ubezpieczenia owoców o podobnej charakterystyce do istniejącego systemu w Hiszpanii,
we Wáoszech lub w Austrii mógáby oznaczaü 500 mln € do 900 mln € skáadek. Podobna
suma (500 mln € do 800 mln €) mogáaby dotyczyü systemu ubezpieczenia warzyw.
Ubezpieczenie indeksowane obszarem dla zbóĪ mogáoby prowadziü do sumy od 450
mln € do 650 mln €, podczas gdy ubezpieczenie indeksowane obszarem dla redukcji
ponad 10% Ğredniego dochodu dla konkretnych typów gospodarstw w regionach FADN
mogáoby odpowiadaü 2-3 mld €16.
WykonalnoĞü/prostota systemu kontroli w celu unikniĊcia záego funkcjonowania.
JeĪeli program zarządzania ryzykiem zostaáby wprowadzony jako narzĊdzie
obowiązkowe (równolegáoĞü z wzajemnym dostosowaniem), PaĔstwa Czáonkowskie
byáyby prawdopodobnie odpowiedzialne za stworzenie programów informacji o
ryzykach. Potencjalne oszustwo przez rolnika kontrolowane byáoby przez towarzystwa
ubezpieczeĔ, które byáby pierwszymi dotkniĊtymi w przypadku oszustwa.
WykonalnoĞü techniczna i dostĊpnoĞü informacji z bazy danych. Teoretycznie,
kaĪdy system istniejący w jednym kraju zawsze moĪe byü zastosowany w drugim kraju.
JednakĪe niektóre produkty ubezpieczeniowe wymagają baz danych, które nie zawsze są
dostĊpne.
Asymetryczna informacja: potencjalna selekcja negatywna, ryzyko moralne
i inne problemy. Rolnik lepiej zna poziom ryzyka niĪ towarzystwo ubezpieczeniowe
i moĪe siĊ zdarzyü, Īe tylko rolnicy o duĪym poziomie ryzyka kupują ubezpieczenia. Na
skutek tego ryzyko w ubezpieczonej populacji oceniane jest na wyĪszym poziomie.
Zalety ubezpieczenia w porównaniu do narzĊdzi alternatywnych. Ubezpieczenie
daje rolnikom tytuá prawny do otrzymania rekompensaty w porównaniu do páatnoĞci adhoc z sektora publicznego. Dotowanie ubezpieczeĔ rolniczych jest sposobem stabilizacji
wpáywu budĪetowego na sektor publiczny oraz zapewnienia rolnikom Ğrodków
zarządzania wáasnymi strategiami ryzyka. Z ekonomicznego punktu widzenia wydaje
siĊ, Īe áatwiej jest planowaü pomoc finansową do skáadek ubezpieczeniowych niĪ
dokonywaü publicznych wypáat rekompensat ex-post po katastrofie naturalnej. Jednak
poglądy krytyczne twierdzą, Īe globalny koszt ubezpieczeĔ jest wyĪszy ze wzglĊdu na
koszty likwidacji strat i Īe dotowanie ubezpieczeĔ rolniczych oznacza dotowanie
towarzystw ubezpieczeniowych. Inny punkt widzenia utrzymuje, Īe w systemie
publicznym (pomoc ad-hoc) administracja panuje nad oceną szkód, itp.
ZakoĔczenie
W przypadku niektórych rodzajów ryzyka i sytuacji kryzysowych w sektorze
rolnym, przyznanie pomocy paĔstwa moĪe byü wáaĞciwym sposobem wsparcia. NaleĪy
jednak zawsze mieü na uwadze, Īe paĔstwo czáonkowskie nie jest w istocie zobowiązane
do przyznawania pomocy paĔstwa, co oznacza iĪ w przypadku podobnych rodzajów
ryzyka czy sytuacji kryzysowych, producenci z jednego paĔstwa czáonkowskiego lub

16

NaleĪy podkreĞliü, Īe te kwantyfikacje zostaáy wykonane z zaáoĪeniem, Īe niekoniecznie pasują do wyborów
hipotetycznych decyzji politycznych. Potrzebne są bardziej szczegóáowe kwantyfikacje gdy/jeĞli takie moĪliwe
scenariusze zostaną lepiej zdefiniowane. Dla wpáywu na budĪet potrzebne są dodatkowe zaáoĪenia dotyczące
poziomu dotacji.
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regionu mogą uzyskaü wsparcie, natomiast producenci z innych paĔstw czáonkowskich
lub regionów nie uzyskają takiej moĪliwoĞci. Takie róĪnice we wsparciu mogą
prowadziü do zakáóceĔ konkurencji. Dlatego teĪ, podobnie jak w przypadku innych
rodzajów pomocy paĔstwa, przy zatwierdzaniu pomocy paĔstwa z tytuáu zarządzania
ryzykiem lub w sytuacjach kryzysowych obowiązkowo naleĪy uwzglĊdniü koniecznoĞü
unikniĊcia niepoĪądanych zakáóceĔ konkurencji. Wymóg minimalnego wkáadu
producentów w straty lub koszty takich Ğrodków czy ich innych odpowiedników naleĪy
postrzegaü w kategoriach zmniejszenia zagroĪenia zakáóceniami konkurencji oraz
zapewnienia bodĨca do minimalizowania ryzyka. Pomoc paĔstwa naleĪy ograniczyü do
pomocy rolnikom, którzy borykają siĊ z róĪnymi trudnoĞciami, mimo Īe podjĊli
racjonalne wysiáki w celu zminimalizowania danego ryzyka. Pomoc paĔstwa nie
powinna zachĊcaü rolników do podejmowania niepotrzebnego ryzyka. Rolnicy powinni
sami ponosiü konsekwencje nieroztropnego wyboru metod produkcji lub produktów.
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Summary
A notion of public support has recently gained a great popularity, especially in the context
of various kinds of support from the UE Structural Funds for entrepreneurs, farmers and other
social groups. However, the interest in public support is not reflected in better understanding of the
notion’s meaning. Thus, the attempt to define and explain the notion of public support and
principles governing its granting in the area of risk management in agriculture. Good solutions in
the area of risk and crisis management are basic tools to ensure sustainable development and a
competitive agricultural sector in the Community. Farmers should be prepared in case of negative
effects of their choices and also in case of crises caused by natural disasters or other unpredictable
events. In the context of the CAP reform, it is important to show new instruments that could help
farmers to increase their ability in risk and crisis management.
The shape of the Common Agricultural Policy (CAP) for the coming years 2007-2013 was
established by the agreement reached by the Agriculture Ministers of the EU-15 in Luxembourg
on 26 June 2003 and agreements of the EU Council dated 22 April 2004. New regulations were
shaped in full accordance with the policy of rural areas development followed by the Commission.
They are also one of the elements of simplifying started with the communications of the
Commission concerning simplifying and improving the legislation within the Common
Agricultural Policy. On the other hand, the directive on exclusions will enable granting farmers
quicker aid, which is particularly important, for instance, in case of losses caused by unfavourable
weather conditions and animal or plant diseases.
Both the Commission’s communication and the report of the MEP rapporteur show great
delay of this subject in the European Union. A farmer-entrepreneur running his farm after the
reform on the competitive free market risks all his property without having, in terms of insurance,
even a poor substitute of what an investor or a trader has. If it is a large commercial farm, it is able
to cover insurance and risk costs. But millions of European small, very small or even family farms
cannot afford to pay for any insurance, not even of their own houses, let alone production. In case
of a disaster, it has to count on neighbours’ help or the state support.
In some kinds of risk and crises in agriculture, granting the state assistance may be the
right way of support. It should always be borne in mind, however, that a Member State is not
obliged to grant the state assistance. As a result of this, in case of similar kinds of risk or crises,
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producers from one Member State or region may obtain support, but producers from other Member
States or regions may have no such possibility. Such differences in support may lead to the
disturbance of competition. Therefore, similarly to other kinds of state assistance, the necessity of
avoiding undesired disturbances of competition should be taken into consideration when accepting
the state assistance in risk and crisis management. A requirement of a minimum contribution of
producers in losses or cost of such measures, or their equivalents, should be seen in terms of
decreasing the threat of disturbance of competition and providing a stimulus to minimise risks.
It should be clearly established that regulations concerning state assistance cannot, as such,
ensure or replace optimal management in crises. The state assistance may only facilitate it in some
circumstances. Risk management in agriculture in Poland is a new field, a poorly-known and
rarely used one. Generally speaking, the term is understood as predicting potential losses and
gathering means for compensating those losses when they appear. M. Jerzak and his team’s
research indicates that Polish farmers most often use a diversification of production in risk
management and count on administrative support.
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Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze
w rolnictwie polskim
Common Agriculture Policy and insurance in Polish agriculture
Celem opracowania jest przedstawienie ewolucji ubezpieczeĔ w rolnictwie w Polsce oraz
omówienie aktualnego systemu ubezpieczeĔ obowiązkowych ze szczególnym uwzglĊdnieniem
obowiązkowych ubezpieczeĔ upraw.
W artykule przedstawiono podstawy prawne, najwaĪniejsze uwarunkowania budĪetowe
oraz zakres korzystania z ubezpieczeĔ upraw.
Zwrócono takĪe uwagĊ, iĪ na popyt na ubezpieczenia produkcji roĞlinnej wpáyną przede
wszystkim zmiany w przepisach wspólnotowych i krajowych a w maáym stopniu wzrost
ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej rolników. Wprowadzenie nowych uregulowaĔ moĪe takĪe
przesunąü wydatki budĪetu z wypáat odszkodowaĔ związanych z klĊskami na wypáaty dotacji do
polis ubezpieczeĔ.

WstĊp
DziaáalnoĞü rolnicza jest silnie naraĪona na trudne do przewidzenia, zmiany
czynników przyrodniczych wywierających wpáyw na wielkoĞü produkcji, a jednoczeĞnie
poddawana jest silnym wahaniom cen wynikającym z sytuacji na rynku krajowym oraz
na rynku europejskim i Ğwiatowym.
Anomalia pogodowe obserwowane w ostatnich latach pokazują jak duĪy wpáyw
na produkcje i sytuacjĊ ekonomiczną gospodarstw mają susze, gradobicia, ulewne
deszcze, czy powódĨ.
Jak wskazują zaprezentowane w dalszej czĊĞci opracowania dane dotyczące
korzystania z ochrony ubezpieczeniowej rolnicy korzystają prawie wyáącznie
z ubezpieczeĔ obowiązkowych (budynki i odpowiedzialnoĞü cywilna rolnika), zaĞ
w bardzo maáym stopniu wykorzystują ubezpieczenia, które byáy do tej pory
dobrowolne, dotyczące produkcji, a wiĊc podstawy bieĪących dochodów.
Czy wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia wpáynie na zwiĊkszenie zainteresowania rolników tego typu ubezpieczeniami?
Wydaje siĊ, Īe czynnikiem zwiĊkszającym zainteresowanie ubezpieczeniami
mogą okazaü siĊ zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej dotyczące pomocy paĔstwa w
razie zajĞcia niekorzystnych zdarzeĔ, a szczególnoĞci treĞü art.11 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy paĔstwa dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
prowadzących dziaáalnoĞü związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz
zmieniające siĊ rozporządzenie (WE) nr 70/2001: „od dnia 1 stycznia 2010 oferowane
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odszkodowanie musi byü zmniejszone o 50% chyba, Īe przyznaje siĊ je rolnikom, którzy
dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50% Ğredniej rocznej produkcji lub
dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagroĪenia związane z niekorzystnymi
zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczĊĞciej wystĊpującymi w danym paĔstwie
czáonkowski lub regionie”.
Cel i metoda
Celem opracowania jest przedstawienie historii ubezpieczeĔ w rolnictwie
w Polsce oraz omówienie aktualnego systemu ubezpieczeĔ obowiązkowych
ze szczególnym uwzglĊdnieniem obowiązkowych ubezpieczeĔ upraw.
W artykule przedstawiono podstawy prawne, najwaĪniejsze uwarunkowania
budĪetowe oraz zakres korzystania z ubezpieczeĔ upraw. W analizach wykorzystano
dane dotyczące zakresu korzystania z ubezpieczeĔ przez rolników publikowane przez
KNF, GUS, PIU, Ministerstwo Rolnictwa, a takĪe dostĊpne opracowania z literatury
przedmiotu. Dokonano analizy aktów prawnych związanych z opisywaną tematyką,
wskazując na uwarunkowania związane z czáonkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Wyniki analiz przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej. Krótki okres
obowiązywania poszczególnych rozwiązaĔ prawnych nie pozwala na przedstawienie
bardziej záoĪonych analiz.
Rys historyczny ubezpieczeĔ rolniczych
Ubezpieczenia rolne w Polsce mają ponad 200 lat i są związane z losami kraju.
Praktycznie moĪna wyróĪniü piĊü istotnych okresów w ich rozwoju: okres zaborów i I
wojny Ğwiatowej, okres miĊdzywojenny, II wojny Ğwiatowej, Polski Ludowej oraz
obecny III Rzeczpospolitej i czáonkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
JuĪ w XVIII wieku naleĪaáo obowiązkowo ubezpieczaü budynki od ognia,
a uprawy rolne od gradobicia. RóĪnice w poziomie ubezpieczeĔ na terenie kraju
wynikaáy z polityki zaborców.1 Najlepiej ubezpieczone byáy wsie pod zaborem pruskim,
a najsáabiej w austriackim. W niektórych okresach i miejscach wprowadzono
ubezpieczenia obowiązkowe budynków oraz bydáa. TakĪe warunki ekonomiczne
zmuszaáy wáaĞcicieli gospodarstw rolnych do wykupu ubezpieczenia. Banki i inne
instytucje udzielające kredytów wymagaáy by mienie byáo ubezpieczone co najmniej do
wysokoĞci przyznanej poĪyczki.2
Pierwszym polskim teoretykiem ubezpieczeĔ i autorem koncepcji scaleniowej byá
Wacáaw àuszczewski.3 Zakáadaáa ona skupienie caáej dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej w
jednej instytucji oraz poáączenie wszystkich ubezpieczeĔ dotyczących danej gaáĊzi
gospodarki np. rolnictwa (ubezpieczenia budynków i ruchomoĞci od ognia, bydáa od
padniĊcia, ubezpieczenie ziemiopáodów od gradobicia itp.) w jedno ubezpieczenie oparte
na wspólnej skáadce. Projekty te byáy i są aktualnie z powodzeniem realizowane jako
ubezpieczenia pakietowe. Okres Polski niepodlegáej sáuĪyá rozwojowi ubezpieczeĔ
i w roku 1939 dziaáaáo w kraju 67 zakáadów ubezpieczeniowych. 23 czerwca 1921 r.
Sejm Rzeczypospolitej uchwaliá ustawĊ pozwalającą na rozwój powszechnych,
1

Zob. BanasiĔski A. Ubezpieczenia gospodarcze. Poltext,Warszawa 1996. str. 45-52
Jest to pierwszy przykáad powiązania dziaáalnoĞci finansowej i kredytowej. Zob. BanasiĔski 1996, op. cit.
3
Ibidem s. 47
2
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obowiązkowych ubezpieczeĔ w rolnictwie, natomiast na mocy rozporządzenia
prezydenta Rzeczypospolitej z 1927 r. ubezpieczenie budynków byáo obowiązkowe,
a organy samorządowe (sejmiki powiatowe i wojewódzkie) miaáy prawo do uchwalenia
obowiązku ubezpieczenia mienia ruchomego gospodarstw rolnych i upraw na swoim
terenie. Ponadto w 1928 roku zostaá powoáany PaĔstwowy Urząd Kontroli UbezpieczeĔ
oraz firmy fakultatywnie zajmujące siĊ ubezpieczeniem wsi, budynków i upraw od
okreĞlonych ryzyk4. W czasie wojny na terenie Generalnej Guberni dziaáaáy pod Ğcisáym,
niemieckim nadzorem tylko dwa towarzystwa Warta i Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ
Wzajemnych – PZUW. Firmy te po wojnie zostaáy upaĔstwowione i funkcjonowaáy
w tej formie prawnej do 1991 roku. Po wojnie dekretem z 1947 r. przywrócono
obowiązek ubezpieczania budynków od ognia oraz nadano prawo uchwalania
obowiązku ubezpieczania inwentarza Īywego i obowiązku ubezpieczania upraw od
gradobicia na swoim terenie powiatowym i wojewódzkim radom narodowym. WpáynĊáo
to na dynamiczny rozwój ubezpieczeĔ upraw, zwierząt oraz mienia gospodarstw
rolnych. Ustawa z 1952 r. upowaĪniáa RadĊ Ministrów do wydania rozporządzeĔ
normujących zakres i warunki ubezpieczeĔ obowiązkowych, rozszerzając zakres
obowiązkowych ubezpieczeĔ o mienie ruchome i uprawy.
Do 1990 r. caáe mienie naleĪące do gospodarstw rolnych (budynki mieszkalne
i gospodarcze; mienie ruchome – maszyny, narzĊdzia i sprzĊt rolniczy, nawozy, Ğrodki
ochrony roĞlin, ruchomoĞci domowe, wybrane gatunki zwierząt; uprawy – zboĪa i ich
mieszanki, gryka, kukurydza, roĞliny pastewne, ziemniaki i buraki cukrowe oraz trawy
áąk i pastwisk) byáy ustawowo, obowiązkowo ubezpieczone w PaĔstwowym Zakáadzie
UbezpieczeĔ. RównieĪ rolnicy byli zobowiązani wykupiü polisĊ ubezpieczenia
odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Ustawa o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z 28.07.1990 r.5 utrzymaáa obowiązek
ubezpieczenia odpowiedzialnoĞci cywilnej rolników z tytuáu prowadzenia gospodarstwa
rolnego oraz obowiązek ubezpieczenia budynków wchodzących w skáad gospodarstwa
rolnego od ognia i innych zdarzeĔ losowych. Natomiast ubezpieczenie mienia
ruchomego, upraw, zwierząt gospodarskich oraz budynków poáoĪonych poza
gospodarstwami rolnymi staáo siĊ dobrowolne.
Do 1990r. polski rynek ubezpieczeniowy byá zmonopolizowany przez jednego
ubezpieczyciela jakim byá powoáany w 1952 roku PaĔstwowy Zakáad UbezpieczeĔ.
WpáynĊáo to na rozbudowanie systemu ubezpieczeĔ obowiązkowych tak w odniesieniu
do posiadaczy pojazdów (OC w ruchu pojazdów mechanicznych i nastĊpstw
nieszczĊĞliwych wypadków), jak i rolników. W 1963 roku rolnicy zostali zobowiązani
do ubezpieczania ziemiopáodów od gradobicia i powodzi, a w 1975 roku objĊto ich takĪe
obowiązkiem ubezpieczenia nastĊpstw nieszczĊĞliwych wypadków i odpowiedzialnoĞci
cywilnej. Ubezpieczenia dobrowolne funkcjonowaáy w ograniczonym zakresie. Rozwój
rynku ubezpieczeniowego Polsce zapoczątkowaáa ustawa z 1984 roku. Zezwalaáa ona na
powstawanie towarzystw ubezpieczeniowych w formie spóádzielni oraz spóáek
kapitaáowych, w których jednak co najmniej 51 procent udziaáu zachowywaá Skarb
PaĔstwa. Prawdziwy przeáom nastąpiá dopiero po rozpoczĊciu reform wolnorynkowych
4

Zob. szerzej Michalak J.: Organizacje i stan ochrony ubezpieczeniowej w Polsce w latach 1918-1030.
Struktury ubezpieczeniowe. 1979, t. IV str. 188 i nastĊpne
5
Ustawa o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z 28.07.1990 r.5 (Dz. U. nr 11 z 1996 r. poz. 62
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w gospodarce. Ustawa o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej z 1991 roku stworzyáa
podwaliny nowoczesnego rynku ubezpieczeĔ. UmoĪliwiáa dziaáalnoĞü towarzystw
ubezpieczeĔ wzajemnych oraz komercyjnych firm prywatnych, pod warunkiem, Īe bĊdą
zorganizowane w formie spóáek akcyjnych z okreĞlonym wymogami kapitaáem. Ponadto
wprowadziáa rozdziaá ubezpieczeĔ na Īycie i pozostaáych ubezpieczeĔ osobowych oraz
majątkowych, a takĪe ograniczyáa dziaáalnoĞü gospodarczą zakáadu tylko do dziaáalnoĞci
ubezpieczeniowej6. Tym samym PaĔstwowy Zakáad UbezpieczeĔ zostaá przeksztaácony
w Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ Spóáka Akcyjna – PZU SA, oferując ubezpieczenia
"nieĪyciowe" oraz spóákĊ zaleĪną – Powszechny Zakáad UbezpieczeĔ ĩycie SA,
zajmującą siĊ ubezpieczeniami na Īycie. Rynek ubezpieczeniowy rozwijaá siĊ w tym
okresie bardzo dynamicznie. Nie wszystkie uregulowania sprawdziáy siĊ w praktyce
i dopiero ustawa z 1996 roku przyniosáa wiele rozwiązaĔ, które porządkowaáy polski
rynek ubezpieczeniowy.7 W 2002 roku w Polsce dziaáaáy 74 firmy ubezpieczeniowe.
W roku 2003 w związku z przygotowaniami do wstąpienia do Unii Europejskiej
znowelizowano ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej8 o ubezpieczeniach
obowiązkowych, o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych9, a takĪe ustawĊ o poĞrednictwie ubezpieczeniowym.
Byá to znaczący krok w przystosowywaniu polskiego rynku ubezpieczeniowego do
warunków Unii Europejskiej. Ustawy te weszáy w Īycie 1 stycznia 2004 roku otwierając
nowy etap dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej. Utrzymane zostaáy ubezpieczenia
obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów, ubezpieczenia OC rolnika i budynków
w gospodarstwie rolnym oraz OC z tytuáu wykonywania niektórych zawodów.
Wprowadzenie ubezpieczeĔ dobrowolnych oraz zróĪnicowana pod wzglĊdem warunków
i skáadki oferta ubezpieczenia páodów, zwierząt, upraw i nastĊpstw nieszczĊĞliwych
wypadków, wpáynĊáy ujemnie na wykup tych ubezpieczeĔ. Rolnicy nie zostali
przygotowani do sytuacji, w której nagle sami muszą zatroszczyü siĊ o ochronĊ
ubezpieczeniową swojego mienia i produkcji. Skutki takiego stanu rzeczy mogliĞmy
obserwowaü podczas powodzi powtarzających siĊ od wrzeĞnia 1995 r., a zwáaszcza tej,
która nawiedziáa poáudniową PolskĊ latem 1997 r. Pojawiające siĊ w mediach sugestie
i wypowiedzi poszkodowanych wskazywaáy jednoznacznie, Īe oczekują rekompensaty
strat od paĔstwa. Nie pomaga nakáadanie na rolników dodatkowych opáat z tytuáu braku
obowiązkowej polisy OC rolnika (kara wynosi 30 euro i jest ona wnoszona na rzecz
UFG) lub budynków w gospodarstwie (kara w wysokoĞci 100 Euro, wpáacana na rzecz
wáasnej gminy).
Ocenia siĊ, Īe ponad 30% rolników nie wywiązuje siĊ z obowiązku
ubezpieczeniowego. JeĪeli chodzi o ubezpieczenie mienia, to ubezpiecza je dobrowolnie
okoáo 10% rolników, a uprawy 2-4% i to w bardzo ograniczonym zakresie. Gáównym
argumentem rolników na zarzut nie wykupywania polis, jest ich zbyt wysoka cena i brak
Ğrodków finansowych na ten cel. Ponadto rolnicy nie orientują siĊ w zapisach ogólnych
warunków ubezpieczeĔ oraz boją siĊ, Īe w przypadku szkody nie otrzymają
6

E. Wojciechowska-Lipka, Ubezpieczenia rolne. [w:] Podstawy ubezpieczeĔ. T. II. (red. J. Monkiewicz),
Poltext, Warszawa 2000.
7
DzU. 1996, nr 11 poz.62 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ogáoszenia
jednolitego tekstu ustawy o dziaáalnoĞci ubezpieczeniowej.
8
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1151
9
Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152
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odszkodowania, albo bĊdzie ono symboliczne, tym bardziej, Īe w okresie wzmoĪonego
rozwoju firm ubezpieczeniowych czĊĞü z nich niestety dosyü szybko bankrutowaáa,
a polisy poza obowiązkowymi OC pojazdów i rolnika, obsáugiwanymi w takiej sytuacji
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tracą swoją waĪnoĞü. Niestety aura jest
w ostatnich latach bezlitosna i co roku niszczy budynki i uprawy: zasiewy, sady czy
plantacje, pozbawiając rolników dochodów. Jedynym ratunkiem wówczas jest pomoc
paĔstwa i ta páynąca pomoc ze strony organizacji charytatywnych czy osób prywatnych.
JednakĪe Ğrodki te nie pokrywają peánej wartoĞci poniesionych strat.
Zakres ubezpieczeĔ w rolnictwie i ich wykorzystanie
Od 2006 roku polscy rolnicy otrzymali moĪliwoĞü wykupywania polis
ubezpieczeniowych chroniących ich produkcjĊ z 50% dopáatą do skáadki z budĪetu
paĔstwa. Byáo to moĪliwe dziĊki wprowadzeniu ustawy z lipca 2005r. o (Dz. U. Nr 150
poz. 1249, z poĨn. zm.). Na jej mocy ubezpieczeniami z dopáatami z budĪetu paĔstwa
objĊte byáy uprawy: zbóĪ, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw
gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roĞlin strączkowych. Ubezpieczenia te pozostawaáy ochroną
o charakterze dobrowolnym. Obowiązkowo rolnik musiaá ubezpieczaü jedynie budynki
wchodzące w skáad gospodarstwa rolnego i wykupywaü polisy chroniące go od
odpowiedzialnoĞci cywilnej wynikającej z tytuáu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Oczekiwano, Īe zachĊta w formie dopáaty do skáadki spowoduje, iĪ
rolnicy chĊtniej zaczną korzystaü z ubezpieczeĔ mających na celu ochronĊ produkcji,
czyli poĞrednio przychodów.
Pierwszy rok (2006) obowiązywania nowych regulacji nie potwierdziá
pokáadanych w nich nadziei na objĊcie znacznej czĊĞci rolników ochroną
ubezpieczeniową. W tabeli 1 przedstawiono zakres korzystania z ubezpieczeĔ
obowiązkowych i dobrowolnych w latach 2003-2007.
TABELA 1. KORZYSTANIE Z UBEZPIECZEē ROLNICZYCH W LATACH 2003-2007
L.p.
Rodzaj ubezpieczenia
Lata
2003
2004
2005
2006

2007

1

Liczba gospodarstw rolnych (w mln.)

1.850

1.852

1.782

1.806

1.804

2

Ubezpieczenia obowiązkowe
budynków(w mln)

1.507

1.517

1.492

1.443

1.584

3

Ubezpieczenia OC Rolnika (w mln)

1.512

1.485

1.504

1.444

1.408

4

Ubezpieczenia dobrowolne upraw
(polisy w tys.)

45

39

36

49

90

ħródáo: Roczniki Statystyczne GUS

Ubezpieczenia dobrowolne upraw w analizowanych latach byáy realizowane na
poziomie od 36 tys. polis w roku 2005 do 90 tys. w roku 2007 nie zauwaĪono wiĊc
szczególnego zainteresowania tego typu ochroną mimo wprowadzonych dopáat (49 tys.
polis w roku 2006, w stosunku do 45 tys. w roku 2003 kiedy nie byáo dopáat).
NastĊpstwem maáego zainteresowania dobrowolnymi ubezpieczeniami upraw z dopáatą
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z budĪetu paĔstwa byáo niewykorzystanie 55 mln zarezerwowanych w budĪecie paĔstwa
na ten cel Ğrodków. Ostatecznie pieniądze te wykorzystano jako pomoc rolnikom
poszkodowanym w czasie suszy.
W kolejnych latach podwyĪszono kwotĊ rezerwy budĪetowej przewidując wzrost
zainteresowania ze strony rolników i tak w 2007 roku zaplanowano na ten cel 220 mln
zá, a w 2008 roku 545 mln zá. PodwyĪszenie kwoty Ğrodków przeznaczonych na dopáaty
w 2008 r. do poziomu 545 mln zá miaáo m.in. związek z planowaną zmianą charakteru
ubezpieczeĔ upraw z dobrowolnych na obowiązkowe. Od lipca 2008 wprowadzony
zostaá obowiązek ubezpieczenia 50% upraw w gospodarstwie dla rolników uzyskujących
páatnoĞci bezpoĞrednie do gruntów rolnych.
W tabeli przedstawiono stopieĔ wykorzystania kwot przeznaczonych budĪetu
paĔstwa na dopáaty do skáadek w analizowanych latach.
TABELA 2. WYKORZYSTANIE ĝRODKÓW BUDĩETOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA DOPàATY DO UBEZPIECZEē ROLNICZYCH I LICZBA WYKUPIONYCH POLIS W
LATACH 2006-2008
Kwota z
budĪetu na
Liczba zawartych
Firmy obsáugujące
Rok
Wykorzystanie (zá)
%
dopáaty
umów
ubezpieczenia z dopáatami
(mln zá)
TU Allianz Polska S.A., PZU
11 059
9 861 000,00
w tym 318 ubezSA, TUW TUW, Concordia
w tym 51 000 ubez- 17,81
2006
55
pieczenie zwierząt Polska TUW
pieczenie zwierząt
TU Allianz Polska S.A., PZU
31537 500,00
28 828
w tym
w tym 416 ubezSA, TUW TUW, Concordia
2007
210
15,00
39 800 ubezpieczenie.
pieczenie zwierząt Polska TUW
zwierząt
MTU S.A., PZU SA, TUW
10 544 900,00
17 381
w tym
w tym 114 ubezTUW, Concordia Polska
do
2008
545
40 000 ubezpieczenie 30.06.08 pieczenie. zwierząt TUW
zwierząt
ħródáo: Opracowanie wáasne10

Informacje podane w tabeli 2 potwierdzają, iĪ niestety, poziom wykorzystania
dopáat przez rolników jest bardzo niski. Wynika to gáównie z braku dostĊpu do
informacji o ubezpieczeniach z dopáatami, ciągáych zmian ustawy, co powodowaáo
wstrzymywanie siĊ od sprzedaĪy tych ubezpieczeĔ przez ubezpieczycieli.
Czynnikami mającymi wpáyw na popyt na ubezpieczenia produkcji rolniczej są
takĪe czynniki ekonomiczne, takie jak zmiany cen, czy wysoki (ok. 60%) udziaá
w dochodach rolników dopáat bezpoĞrednich. Jak wskazują analizy, stabilizacji
dochodów rolników w przyszáoĞci nie naleĪy wiązaü ze wzrostem cen, gdyĪ ich duĪe
wahania nie pozwolą na osiąganie stabilizacji finansowej dziĊki ubezpieczeniom.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do podstawowych roĞlin
uprawnych przedstawiono w tabeli 3. W stosunku do struktury zasiewów w polskim
rolnictwie widoczny staje siĊ relatywnie duĪy zakres ubezpieczenia rzepaku. Pozostaáe
gatunki ubezpiecza siĊ duĪo rzadziej, wynika to z faktu, Īe rzepak jako jedyna roĞlina
jest naraĪony na powstawanie strat zimowych. Dla pozostaáych roĞlin ozimych,
10
ElĪbieta Wojciechowska-Lipka Ubezpieczenia rolne, Kupiü czy nie kupiü. MiesiĊcznik Ubezpieczeniowy,
Tom 5 nr 10, s.19-20, 2008
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w ostatnio obserwowanych warunkach pogodowych nie ma duĪego zagroĪenia, gáównie
ze wzglĊdu na brak silnych opadów Ğniegu i dáugotrwaáych mrozów.
TABELA 3. STRUKTURA UBEZPIECZONEGO AREAàU I UDZIAà POSZCZEGÓLNYCH
ROĝLIN W POWIERZCHNI ZASIEWÓW W POLSCE W 2006 R
Gatunek

Odsetek ubezpieczonego
areaáu (%)

Areaá obsiany w 2006
r. (ha)

Udziaá roĞliny w
powierzchni zasiewów (%)

Rzepak

59,9
550 000
4,91
Rzepik
0,14
ZboĪa
39,2
7 990 000
71,39
Kukurydza
0,47
339 000
3,03
Ziemniaki
0,22
588 000
5,25
Buraki cukrowe
0,06
286 000
2,56
Inne
1 439 200
12,86
Razem
100
11 192 200
100
ħródáo: Kaczaáa M., àyskawa K. Ubezpieczenia z dopáatami paĔstwa jako instrument ochrony gospodarstw
rolnych przed skutkami ryzyk przyrodniczych-analiza doĞwiadczeĔ, kierunki rozwoju. Niepublikowane
materiaáy z konferencji PIU „ Kierunki zmian ubezpieczeĔ w produkcji rolnej w Polsce” 4 lutego 2008r.

Charakterystyka zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich11 i jej powiązania ze Wspólną Polityką Rolną
Z inicjatywy kilku osób związanych z rolnictwem i ubezpieczeniami podjĊto
w 2003 roku w Ministerstwie Rolnictwa prace nad budową systemu ubezpieczeĔ rolnych
z udziaáem paĔstwa. W efekcie tych prac projekt ustawy trafiá w tryby prac
legislacyjnych i 5 lipca 2005 roku zostaáa uchwalona przez Sejm ustawa
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.12 Ustawa ta okreĞla
wysokoĞü dopáat przez paĔstwo do skáadki z tytuáu ubezpieczenia okreĞlonych gatunków
zwierząt i roĞlin od ustalonych ryzyk, Niestety z wzglĊdu na przyjĊcie do ubezpieczenia
z dopáatą do skáadki ryzyka poĪaru i wybuchów Komisja Europejska nie notyfikowaáa
tej formy pomocy krajowej. Dopiero kolejna poprawka Sejmu w tym zakresie pozwoliáa
na notyfikacjĊ i uruchomienie procedury wyáaniania firm ubezpieczeniowych, które
przez rok bĊdą obsáugiwaü rolników w zakresie dotowanych z budĪetu paĔstwa
ubezpieczeĔ upraw i zwierząt gospodarskich Kolejna nowelizacja wyĪej omawianej
ustawy z dnia 7.03.2007 r. o zmianie ustawy o dopáatach do ubezpieczeĔ do ubezpieczeĔ
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007
Nr 49, poz.328) ubezpieczenia upraw staáy siĊ od lipca 2008 obowiązkowymi.
Wspomniana regulacja okreĞla, iĪ jako producent rolny traktowana jest osoba fizyczna,
osoba prawna albo jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowoĞci prawnej,
w której posiadaniu lub wspóáposiadaniu jest gospodarstwo rolne, bĊdącą maáym lub
Ğrednim przedsiĊbiorcą w rozumieniu odrĊbnych przepisów.
Przedmiotem omawianej ochrony są uprawy: zbóĪ, kukurydzy, rzepaku, rzepiku,
chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek,

11

Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 r.( Dz. U. nr 150
poz., 1249) wraz ze zmianami dokonanych ustawą z 7 marca 2007r.
12
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póĨn. zm.)
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ziemniaków, buraków cukrowych lub roĞlin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia
do ich zbioru.
Aby obowiązek ubezpieczenia zostaá speániony rolnik musi wykupi polisĊ od
jednego z piĊciu wymienionych poniĪej ryzyk. A mianowicie są to:
x powódĨ,
x grad,
x ujemne skutki przezimowania,
x przymrozki wiosenne,
x susza.
UmoĪliwienie wyboru ryzyka, które moĪe zostaü ubezpieczone jest novum
w stosunku do obowiązującej wczeĞniej ustawy, która narzucaáa zakup caáego pakietu
ubezpieczeĔ (5 ryzyk).
MoĪna doszukiwaü siĊ pozytywnego wydĨwiĊku tego zapisu w stosunku do
poprzedniej wersji ustawy, gdyĪ umoĪliwiá on rolnikowi wybór ryzyka, które jego
zdaniem jest mu najbardziej zagraĪającym oraz obniĪenie ceny ubezpieczenia Pozwoliáo
to takĪe na efektywne zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiĊbiorstwie
rolniczym.
SpecjaliĞci z dziedziny ubezpieczeĔ rolnych13 podnoszą jednak problem
ĞwiadomoĞci ubezpieczeniowej rolników i etyki zawodowej agentów wyraĪają obawĊ,
Īe rolnik skorzysta nie z tych ubezpieczeĔ, które są mu niezbĊdne i które uwaĪa za
najbardziej mu zagraĪające, a z tych, które umiejĊtnie sprzeda mu dobrze wyszkolony
marketingowo, agent (ze wzglĊdu na prowizjĊ, którą otrzyma).
Kolejnym istotnym zapisem ustawowym, jest uregulowanie dotyczące sumy
ubezpieczenia. SumĊ tą (od jej wysokoĞci zaleĪy skáadka) w ubezpieczeniu upraw
rolnych ustala dla kaĪdej uprawy odrĊbnie ustala rolnik w porozumieniu z zakáadem
ubezpieczeĔ. Od tej sumy naliczana jest skáadka ubezpieczeniowa okreĞlona jako jej
procent. Ministerstwo Rolnictwa okreĞla corocznie do 30 listopada w formie
rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeĔ
dotowanych dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok
nastĊpny. Za speánienie obowiązku ubezpieczenia uwaĪa siĊ fakt objĊcia ochroną co
najmniej 50% powierzchni upraw danego gospodarstwa.
Za niedotrzymanie obowiązku ubezpieczenia rolnik zapáaci 2 euro kary za kaĪdy
nie ubezpieczony hektar w ramach 50% caáego areaáu. Zapáacenie kary nie zwalnia
rolnika z obowiązku opáacenia polisy.
Czy wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia wpáynie na zwiĊkszenie zainteresowania rolników tego typu ubezpieczeniami? Szacunkowy koszt tego ubezpieczenia oszacowany dla modelowego 50 ha gospodarstwa14 wyniósá 69,7 zá. na ha. Przy niskim
odczuwaniu zagroĪenia czynnikami objĊtymi ubezpieczeniem rolnik moĪe ryzykowaü
opáacenie relatywnie niskiej kary zamiast siĊ ubezpieczyü. CzĊstoĞü takich sytuacji
zaleĪeü bĊdzie od liczby i skutecznoĞci kontroli.

13

dr inĪ. ElĪbieta Wojciechowska-_Lipka Stanowisko zaprezentowane w czasie debaty o ubezpieczenia
rolniczych w trakcie forum „ Twoje Pieniądze” X Warszawa 2008 r.
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MoĪliwoĞü stosowania dopáat do skáadki wynika z Wytycznych Wspólnoty w
sprawie pomocy paĔstwa w sektorze rolnym i leĞnym na lata 2007–2013 pkt. V.B.5.2.
Komisja uznaje pomoc z tytuáu opáat skáadek ubezpieczeniowych za zgodną z art. 87 ust.
3 lit. c Traktatu, jeĪeli speánia ona wszystkie warunki ustanowione w art. 12
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r., natomiast
Komisja nie zatwierdzi pomocy paĔstwa z tytuáu opáat skáadek ubezpieczeniowych dla
duĪych przedsiĊbiorstw. Zgodnie z wymienionymi przepisami unijnymi pomoc w formie
dopáat do skáadek ubezpieczeĔ moĪe byü stosowana pod warunkiem, Īe intensywnoĞü
pomocy brutto nie przekroczy 80% kosztów skáadek ubezpieczeniowych z tytuáu strat
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, które mogą byü porównane
do klĊsk Īywioáowych, lub 50% kosztów skáadek od innych strat spowodowanych
zjawiskami klimatycznymi.
W wytycznych Wspólnoty w sprawie pomocy paĔstwa w sektorze rolnym
i leĞnym na lata 2007-2013 niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak: mróz, grad,
lód, deszcz czy susza, nie mogą byü uznane za klĊskĊ Īywioáową, natomiast z uwagi na
szkody, jakie mogą wyrządziü w produkcji rolnej czy Ğrodkach do produkcji rolnej,
zdarzenia takie moĪna porównaü z klĊskami Īywioáowymi w przypadku, gdy poziom
szkód siĊga 30% normalnej produkcji.
Przedstawione stanowisko Komisji uwzglĊdnia przede wszystkim fakt, Īe
ubezpieczenie to najbardziej pomocne narzĊdzie dobrego zarządzania ryzykiem
i w sytuacjach kryzysowych. Mając to na uwadze oraz uwzglĊdniając ograniczone
moĪliwoĞci finansowe rolników Komisja zajmuje przychylne stanowisko wobec pomocy
paĔstwa z tytuáu ubezpieczeĔ w odniesieniu do podstawowej produkcji (rolników);
Wydaje siĊ, Īe czynnikiem zwiĊkszającym zainteresowanie ubezpieczeniami
mogą okazaü siĊ zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej dotyczące pomocy paĔstwa
w razie zajĞcia niekorzystnych zdarzeĔ, a szczególnoĞci treĞü art.11 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu w odniesieniu do pomocy paĔstwa dla maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw
prowadzących dziaáalnoĞü związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz
zmieniające siĊ rozporządzenie (WE) nr 70/2001: „od dnia 1 stycznia 2010 oferowane
odszkodowanie musi byü zmniejszone o 50% chyba, Īe przyznaje siĊ je rolnikom, którzy
dokonali ubezpieczenia pokrywającego co najmniej 50% Ğredniej rocznej produkcji lub
dochodu związanego z produkcją i obejmującego zagroĪenia związane z niekorzystnymi
zjawiskami klimatycznymi statystycznie najczĊĞciej wystĊpującymi w danym paĔstwie
czáonkowski lub regionie”. Oznacza to, Īe brak ubezpieczenia nie pozwoli uzyskaü
caáoĞci ewentualnego odszkodowania za poniesione szkody. Warto zauwaĪyü, Īe przepis
ten dotyczy odszkodowaĔ, a wiĊc dotyczy on tylko rolników, którzy siĊ ubezpieczyli
tyle, Īe w zbyt maáym zakresie. Nie dotyczy on rolników, którzy nie ubezpieczyli
produkcji, gdyĪ ci nie mogą liczyü na Īadne odszkodowania, a co najwyĪej na pomoc
paĔstwa.
Z drugiej strony naleĪy wskazaü na ograniczanie odpowiedzialnoĞci
i ewentualnych kosztów ponoszonych przez podatników w przypadku wystąpienia klĊsk
Īywioáowych. Nie bĊdzie koniecznoĞci stosowani doraĨnej pomocy dla gospodarstw
poszkodowanych przez wystĊpujące klĊski.
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Podsumowanie
Obowiązkowe ubezpieczenia upraw są jednym z nowych instrumentów
ubezpieczeniowych. Mają one zabezpieczaü rolników przed negatywnymi skutkami
zdarzeĔ losowych, przede wszystkim o charakterze przyrodniczych.
Ubezpieczenia takie funkcjonujące na zasadzie dobrowolnoĞci nie spotkaáy siĊ
z zainteresowaniem rolników. Z drugiej jednak strony rolnicy otrzymywali pomoc ze
strony paĔstwa po wystąpieniu zdarzeĔ o charakterze klĊskowym.
Trudno obecnie przewidzieü skutki wprowadzenia nowego obowiązku
ubezpieczeniowego w rolnictwie, szczególnie pod wzglĊdem zakresu przedmiotowego
zawieranych umów oraz wielkoĞci wypáacanych odszkodowaĔ. Dopiero kilkuletni okres
obowiązywania nowych przepisów pozwoli na ocenĊ funkcjonowania nowego systemu z
punktu widzenia rolników jak i ubezpieczycieli.
Wydaje siĊ, Īe ubezpieczenia upraw są i bĊdą waĪne szczególnie dla duĪych
gospodarstw towarowych specjalizujących siĊ w produkcji roĞlinnej. Dla pozostaáych
typów szczególnie z produkcją zwierzĊcą bĊdą miaáy marginalny efekt dochodowy.
Podobnie dla gospodarstw drobnych z dodatkowym Ĩródáem dochodów kwota
odszkodowania moĪe mieü tylko marginalne znaczenie.
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Summary
The aim of paper is present the evolution of insurance system in Polish agriculture and
presentation the current state of obligatory insurances, especially obligatory crop insurance. In the
paper law regulations, state budget circumstances, an demand for crop insurance were presented.
Demand for crop insurance will depend on law regulation and rather will not depend on
better farmers’ risk management developments and strategies. New regulation implementation will
shift government subsidies from crop-loss disaster assistance to subsidizing the insurance
premium.
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Dopáaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy
zyskownoĞci niskodochodowych gospodarstw owczarskich1
Compensatory surcharges to less-favored areas (LFA) as a factor of
profitability improvement of low-profitable sheep farms
Celem podjĊtych badaĔ byáa ocena efektywnoĞci ekonomicznej oraz okreĞlenie roli
dopáat wyrównawczych ONW w ksztaátowaniu dochodu gospodarstw owczarskich
prowadzących produkcjĊ w róĪnych warunkach przyrodniczych.
W badanych obiektach obszary ONW w zaleĪnoĞci od regionu stanowią od 51,22% do
78,37% ogóáu uĪytków rolnych jakie posiadają gospodarstwa. Nie zaleĪnie od regionu,
w którym utrzymywano owce, sprzedaĪ Īywca oraz innych produktów owczarskich w strukturze
przychodów stanowiáa zaledwie okoáo 20 %.
Zdecydowany wpáyw na poprawĊ sytuacji ekonomicznej gospodarstw miaáy dopáaty
wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiáy one od
4,41 % w strukturze przychodów dla regionu poáudniowego do 6,04 dla regionu póánocno –
wschodniego. Analizując dochodowoĞü gospodarstw, stwierdzono, iĪ dziĊki dopáatom ONW
dochody rolników wzrosáy o okoáo 29,56%.
Reasumując naleĪy podkreĞliü, iĪ uzyskiwane dopáaty oraz dotacje przez badane
gospodarstwa w gáównej mierze decydowaáy o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej
dziaáalnoĞci rolniczej.

WstĊp
Polska po wejĞciu do Unii Europejskie w 2004 roku zostaáa objĊta II filarem
Wspólnej Polityki Rolnej, która dotyczy tzw. instrumentów towarzyszących. WĞród
nich są te, które peánią istotną rolĊ w rozwoju zrównowaĪonym, czyli: programy
rolnoĞrodowiskowe, zalesianie, wspieranie obszarów o niekorzystnych warunkach
gospodarowania i obszarów podlegających ograniczeniom ze strony Ğrodowiska,
wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych, renty strukturalne, wspieranie grup
producentów rolnych i ich związków, dostosowanie gospodarstw rolnych do
standardów Unii Europejskiej.2
1

praca wykonana w ramach zadania nr 7025.9 w Projekcie Wieloletnim
J. Wilkin: Kierunki i uwarunkowania wykorzystania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w odniesieniu
do rolnictwa i obszarów wiejskich. WieĞ i Rolnictwo, 1/2003, s. 50–74
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Jednym z waĪniejszych instrumentów polityki regionalnej UE jest pomoc
skierowana do gospodarstw poáoĪonych na obszarach o niekorzystnych warunkach do
prowadzenia produkcji rolniczej (ONW). Wspieranie dziaáalnoĞci rolniczej na tych
obszarach ma zapewniü ciągáoĞü rolniczego uĪytkowania ziemi, a tym samym
utrzymanie ĪywotnoĞci obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobrazowych
obszarów wiejskich oraz promocjĊ rolnictwa przyjaznego dla Ğrodowiska.3
DziaáalnoĞcią speániającą powyĪsze warunki moĪe byü zatem produkcja
owczarska, którą ze wzglĊdów ekonomicznych naleĪaáoby oprzeü na uĪytkach
zielonych i póáintensywnym tuczu jagniąt. W tym systemie wzrasta dodatkowo
znaczenie owiec jako czynnika pielĊgnującego krajobraz, poniewaĪ opuszczone
pastwiska w górach ulegają degradacji.4 Produkcja rolnicza na tych terenach zostanie
wsparta dopáatami z tytuáu ONW, które bĊdą rekompensowaü wyĪsze koszty lub
gorsze wyniki produkcji osiągane w stosunku do gospodarstw zlokalizowanych
w korzystniejszych warunkach. Jest to bardzo istotne w przypadku produkcji
owczarskiej, poniewaĪ niska dochodowoĞü z produkcji owczarskiej i nie
akumulowanie kapitaáu, od okoáo 15 lat jest przyczyną 90% spadku pogáowia, oraz
caákowitego zatrzymania procesów inwestycyjnych w tym kierunku specjalizacji. Nie
postĊpuje takĪe proces koncentracji produkcji ani unowoczeĞniania technologii.
Rolnicy nie są zainteresowani wzrostem skali produkcji lecz poszukują
alternatywnych Ĩródeá dochodu. Skutkuje to dalszym spadkiem pogáowia oraz
rozpraszaniem siĊ produkcji owczarskiej.5
Pojawienie siĊ przed produktami pochodzenia owczego bariery popytu
spowodowaáo koniecznoĞü dąĪenia do obniĪania kosztów produkcji, zwiĊkszania
efektywnoĞci oraz dokonywania zmian w strukturze i organizacji produkcji zgodnie
z sygnaáami páynącymi z rynku.6 7 Brak tradycji w spoĪywaniu jagniĊciny nie sprzyjaá
wykrystalizowaniu znaczącego rynku wewnĊtrznego.
Podniesienie efektywnoĞci produkcyjnej i konkurencyjnoĞci na rynku wymaga
szeregu dziaáaĔ rolników w zakresie usprawnienia zarządzania gospodarstwami.
Ustalenie wáaĞciwego procesu zarządzania gospodarstwem w warunkach gospodarki
rynkowej jest wyzwaniem, które podejmuje kaĪdy chcący utrzymaü siĊ na rynku.
Dlatego w tej sytuacji bardzo waĪna dla zarządzania gospodarstwem staje siĊ
informacja o tym, przy jakim wykorzystaniu zdolnoĞci produkcyjnych zostaną pokryte
koszty caákowite gospodarstwa oraz kiedy prowadzona produkcja zacznie przynosiü
zysk.

3

K. à. Czapiewski: Dopáaty wyrównawcze ONW - instrument wspierający rozwój gospodarczy czy
poprawiający jakoĞü Ğrodowiska?, Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich. Studia
Obszarów Wiejskich 12, PTG, PAN IGiPZ, Warszawa 2007, s.99-112
4
A. DroĪdĪ: Czynniki warunkujące rozwój nowoczesnego owczarstwa górskiego. Probl. Zagosp. Ziem
Górskich, z. 48, 2002, s. 247 -255.
5
S. Okularczyk: Badanie opáacalnoĞci produkcji zwierzĊcej. Sprawozdanie koĔcowe z realizacji tematu 4502,
maszynopis IZ Balice, 2004
6
M. Domagalska, L. Strzelczak: Zarządzanie finansami w warunkach konkurencji rynkowej na przykáadzie
wybranych gospodarstw sadowniczych. Mat. Konf., Olsztyn t.1, 2000, s. 17-22
7
E. Tyran, W. Musiaá, E. Molik: Economic and environmental benefis of traditional communal sheep grazing
system in the Polish Tatra mountains. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine, t.
6 (2), 1, 2004, s. 206-215.
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Cel pracy, materiaá i metody
Celem podjĊtego zadania byáa ocena efektywnoĞci ekonomicznej oraz
okreĞlenie roli dopáat wyrównawczych ONW w ksztaátowaniu dochodu gospodarstw
owczarskich prowadzących produkcjĊ w róĪnych warunkach przyrodniczych.
Badaniami zostaáo objĊtych 70 gospodarstw utrzymujących owce w Polsce
Poáudniowej, Póánocno – Wschodniej oraz Póánocno – Zachodniej. Do gromadzenia
danych opracowano kwestionariusz. Badania prowadzono w 2007 roku, metodą
ankiety bezpoĞredniej. W oparciu o pozyskane dane analizowano strukturĊ obszarową
gospodarstw, strukturĊ wystĊpujących obszarów ONW oraz efektywnoĞü ekonomiczną
produkcji owczarskiej. W obliczeniach wykorzystano równieĪ metodĊ kalkulacji
uproszczonej czyli kalkulacjĊ nadwyĪek bezpoĞrednich, w których nie uwzglĊdnia siĊ
wszystkich elementów kosztów produkcji, a tylko ich czĊĞü tzn. koszty bezpoĞrednie, które
w odróĪnieniu od kosztów poĞrednich moĪna áatwo i bezspornie zaliczyü do kosztów
produkcji danego produktu. NadwyĪka bezpoĞrednia jest pierwszą kategorią dochodową
w rachunku kosztów i uáatwia podejmowanie decyzji co do wyboru dziaáalnoĞci
w gospodarstwach rolniczych. WskaĨnik ten jest teĪ miarą ekonomiczną wykorzystywaną
w klasyfikacji gospodarstw rolniczych wedáug standardów UE.
Uzyskane wyniki pozwoliáy wyliczyü dochodowoĞü tych gospodarstw, a tym
samym okreĞliü wpáyw dopáat wyrównawczych ONW na poprawĊ opáacalnoĞci.
Wyniki i ich omówienie
Powierzchnia uĪytków rolnych jest tradycyjnym miernikiem wielkoĞci
gospodarstwa rolnego powszechnie uznawanym w literaturze przedmiotu. Wedáug opinii
Zegara wielkoĞü obszaru gospodarstwa pozostaje nadal podstawowym kryterium jego
siáy ekonomicznej.8 Obszar gospodarstwa determinuje ksztaátowanie siĊ podstawowych
relacji produkcyjno-ekonomicznych, co w efekcie znajduje odzwierciedlenie
w uzyskanych dochodach. Farkowski stwierdza ponadto, Īe „uprawnione jest
posáugiwanie siĊ zróĪnicowaniem obszarowym gospodarstw jako wiarygodnym
wskaĨnikiem ich dochodowego zróĪnicowania”. 9
We wszystkich analizowanych regionach Ğrednia powierzchnia gospodarstwa,
w którym utrzymywano owce wynosiáa okoáo 30 ha. W regionie Polski
póánocno-wschodniej maksymalna wielkoĞü gospodarstwa siĊga 70 ha (69,87),
a najmniejsza 12 ha, przy Ğredniej 34,08 ha. Zasiewy w tym regionie maksymalnie
osiągają 31,6 ha, a uĪytki zielone 37,26 ha, zaĞ minimalnie odpowiednio 4,34
i 0,57 ha. Powierzchnia wáasna gospodarstw stanowi 90,09%, a dzierĪawiona to
9,91%. W wiĊkszoĞci gospodarstw rolnicy dzierĪawili grunty orne.
W regionie Polski poáudniowej wielkoĞü gospodarstw byáa bardzo
zróĪnicowana. Maksymalnie wynosiáa okoáo 79,40 ha, a minimalnie tylko 5,67 ha.
ĝrednio ksztaátowaáa siĊ ona na poziomie 27,82 ha. UĪytki zielone stanowiáy znacznie
mniejszą powierzchniĊ – maksimum 53,79 ha, przy Ğredniej 11,26 ha. W tym regionie
zdecydowanie wyĪszy odsetek gospodarstw dzierĪawi ziemiĊ, Ğrednio stanowi to
22,78% caáoĞci posiadanego gospodarstwa.
8 J.S. Zegar: Dochody gospodarstw cháopskich w okresie transformacji (na przykáadzie gospodarstw
prowadzących rachunkowoĞü rolną. IERiGĩ, Warszawa, 27/2000
9 Cz. Farkowski: Dochodowe zróĪnicowanie rodzin cháopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 1991,s. 18
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TABELA1. STRUKTURA
JAGNIĉCY

OBSZAROWA

GOSPODARSTW

PRODUKUJĄCYCH

ĩYWIEC

Inne:

WielkoĞü
gospodarstwa

Zasiewy
i uprawy
ogóáem

UĪytki
zielone

(np.: las,
odáogi,
sady)

Obszar
ONW

powierzchnia
wáasna

powierzchnia
dzierĪawiona

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(ha)

(%)

(%)

34,08

17,51

27,82

13,69

34,55

13,94

REGION POLSKI PÓàNOCNO-WSCHODNIEJ (n=14)
12,89

3,68

28,77

90,09

9,91

77,22

22,78

REGION POLSKI POàUDNIOWEJ (n=41)
11,26

2,88

22,95

REGION POLSKI PÓàNOCNO-ZACHODNIEJ (n=15)
16,19

4,42

23,02

64,46

35,54

ħródáo: obliczenia wáasne

Region Polski póánocno-zachodniej cechuje siĊ zróĪnicowaną wielkoĞcią
gospodarstw, w granicach od 103 ha (maksimum) do 5,3 ha (minimum) przy Ğredniej
wielkoĞci 34,55 ha. WiĊkszoĞü powierzchni w badanych gospodarstwach zajmują
uĪytki zielone i stanowią one Ğrednio 16,19 ha. W tej grupie gospodarstw odnotowano
bardzo duĪy udziaá powierzchni dzierĪawionej – 35,54%.
W Unii Europejskiej obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania
stanowią 56% uĪytków rolnych. W Polsce obszary ONW zajmują powierzchniĊ 48,2%
ogóáu uĪytków rolnych na terenach nizinnych, natomiast na terenach górskich obszary
te obejmują 1,1% UR, a obszary ze specyficznymi naturalnymi utrudnieniami 4,9%
UR.10
W badanych obiektach obszary ONW (rys. 1) w zaleĪnoĞci od regionu stanowią
od 51,22% do 78,37% ogóáu uĪytków rolnych jakie posiadają gospodarstwa. Obszary
nizinne I w póánocnej Polsce stanowią ponad 50% UR, natomiast obszary nizinne II
stanowiáy od 17,56% do 25,97%.

10

W. Poczta, A. Baer-Nawrocka: Obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania w nowych krajach
czáonkowskich Unii Europejskiej. Acta Agraria et Silvestria, Serier Agraria, Sekcja Ekonomiczna, PAN, Vol.
XLIII/1, 2004, s. 61–73.
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WYKRES
1.
STRUKTURA
OBSZARÓW
O
NIEKORZYSTNYCH
WARUNKACH
GOSPODAROWANIA WYSTĉPUJĄCYCH W BADANYCH GOSPODARSTWACH

Podobne wyniki uzyskaáa Roszkowska-Mądra (2006)11, ustalając iĪ
w woj. podlaskim dopáatami ONW objĊtych jest aĪ 71,6% UR. Wedáug autorki
obszary ONW w póánocnych regionach kraju stanowią tereny rolnicze, na których
z powodu niskiej wartoĞci wskaĨnika waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej
i duĪej powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych (szczególnie
na obszarach ONW II) nie jest wskazana intensywna produkcja rolnicza. Szans
aktywizacji tych obszarów naleĪy upatrywaü w wykorzystaniu ich szczególnych
walorów przyrodniczych i rozwoju agroturystyki, produkcji ĪywnoĞci
o podwyĪszonych parametrach jakoĞciowych oraz zagospodarowaniu najsáabszych
gleb na cele pozarolnicze.
W gospodarstwach owczarskich poáoĪonych na poáudniu Polski 48,78%
powierzchni gospodarstwa jest poza obszarami ONW, natomiast charakterystyczne dla
tego regionu ONW górskie stanowi 26,83% ogóáu posiadanych UR.

11

B.Roszkowska-Mądra: Wsparcie finansowe obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (onw)
w województwie podlaskim i moĪliwoĞci ich rozwoju. Zeszyty Nauk. AR Wrocáaw, Rolnictwo, LXXXVII, Nr
540, 2006, s. 421-426.
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WYKRES 2. STRUKTURA PRZYCHODÓW GOSPODARSTW PRODUKUJĄCYCH ĩYWIEC
JAGNIĉCY (%)

ħródáo: obliczenia wáasne

Na wysokoĞü przychodów (rys. 2) w badanych gospodarstw owczarskich
najwiĊkszy wpáyw miaáa sprzedaĪ nadwyĪki produkcji roĞlinnej oraz róĪnego rodzaju
dopáaty i subwencje. Szczególnie jest to interesujące, iĪ rolnicy prowadzący swoją
dziaáalnoĞü podawali, Īe owczarstwo jest gáównym kierunkiem produkcji ich
gospodarstwa. Przychody z tytuáu sprzedaĪy nadwyĪki produkcji roĞlinnej stanowiáy
okoáo 32% i byáa to najwyĪsza pozycja w caáej strukturze przychodów. Jedynie
w regionie póánocno-zachodnim ta pozycja w grupie przychodów nie byáa najwyĪsza.
Nie zaleĪnie od regionu, w którym utrzymywano owce, sprzedaĪ Īywca oraz
innych produktów owczarskich w strukturze przychodów stanowiáa okoáo 20%.
PodkreĞliü w tej sytuacji naleĪy, Īe produkcja jagniĊciny byáa gáównym kierunkiem
produkcji we wszystkich badanych gospodarstwach. Dowodzi to, Īe gospodarstwa,
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w których utrzymywano jedynie owce, ze wzglĊdu na bardzo niskie ceny skupu jakie
otrzymywali rolnicy, generowaáy jedynie straty.
Drugą pozycje w strukturze przychodów zajmują wpáywy z tytuáu róĪnego
rodzaju dopáat. W zaleĪnoĞci od regionu stanowią one od 27,89 % na poáudniu Polski
do 37,72 % w Polsce póánocnej. Do tej pozycji zaliczono dopáaty obszarowe JPO,
UPO, dopáaty ONW, páatnoĞci w ramach programów rolno Ğrodowiskowych. PáatnoĞci
obszarowe we wszystkich przypadkach stanowiáy okoáo 20%. Zdecydowany wpáyw na
poprawĊ sytuacji ekonomicznej gospodarstw miaáy dopáaty wyrównawcze do
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Stanowiáy one od 4,41 %
w strukturze przychodów dla regionu poáudniowego do 6,04 dla regionu póánocno –
wschodniego.
Na podstawie wyliczonej nadwyĪki bezpoĞredniej (tabela 2) – pierwszej kategorii
dochodowej w rachunku kosztów - w przewaĪającej czĊĞci badanych gospodarstwach rolnicy
nie wypracowali zysków tzn. utrzymywanie i sprzedaĪ wyáącznie jagniĊciny byáa dziaáalnoĞcią
nie opáacalną. W regionie póánocno-zachodnim we wszystkich gospodarstwach wyliczona
nadwyĪka bezpoĞrednia przyjmowaáa wartoĞü ujemną. W pozostaáych dwóch regionach w
ponad 50 % gospodarstw owczarskich nadwyĪka jest równieĪ ujemna. Uwarunkowane jest to
wysokimi kosztami pasz, które stanowią od 65% do 85% kosztów bezpoĞrednich, jak równieĪ
ma to związek z kosztami weterynaryjnymi oraz zakupem lub wymianą stada.
TABELA 3. DOCHODY GOSPODARSTW PRODUKUJĄCYCH ĩYWIEC JAGNIĉCY

NadwyĪka bezpoĞrednia
z produkcji owczarskiej

Dochód rolniczy
netto caáego
gospodarstwa
owczarskiego

Dochód rolniczy
netto - bez dopáat
ONW

Udziaá dopáat ONW w
dochodzie rolniczym netto
gospodarstwa owczarskiego
(%)

REGION POLSKI PÓàNOCNO-WSCHODNIEJ (n=14)
-2 871,50

20 754,00

15 517,32

25,23

REGION POLSKI POàUDNIOWEJ (n=41)
-8 202,38

7231,24

4475,42

38,11

REGION POLSKI PÓàNOCNO-ZACHODNIEJ (n=15)
-8 869,32

15 960,60

11 915,80

25,34
ħródáo: obliczenia wáasne

Analizując dochody caáego gospodarstwa, to nie są bardzo wysokie, ale
przyjmują wartoĞci dodatnie. Ich wysokoĞci nie zawdziĊczamy produkcji owczarskiej,
gdyĪ ta przynosi straty, ale sprzedaĪy nadwyĪki produkcji roĞlinnej oraz róĪnego
rodzaju páatnoĞciom, które otrzymują rolnicy jako rekompensata poniesionych
kosztów lub z tytuáu ochrony „ginących ras’ NaleĪy podkreĞliü, iĪ na dochodowoĞü
gospodarstw owczarskich zdecydowany wpáyw mają páatnoĞci wyrównawcze ONW.
Zastosowanie tych narzĊdzi Wspólnej Polityki Rolnej powoduje wzrost dochodów
rolniczych w badanych gospodarstwach w przedziale od 25,23% do 38,11%.
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Podsumowanie
Mimo, iĪ w ostatnich latach nastąpiáo w Polsce powaĪne zaáamanie produkcji
owczarskiej, istnieją warunki dla czĊĞciowej jej odbudowy, zwáaszcza, Īe
przewidywaü moĪna stopniowy wzrost popytu wewnĊtrznego. Wzrost pogáowia owiec
uzasadniany jest istnieniem bazy paszowej dla tego gatunku zwierząt, zwáaszcza na
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, w tym szczególnie na
terenach górskich. Badania prowadzono w dwóch regionach ONW: nizinnym oraz
górskim. Gospodarstwa na obszarach nizinnych charakteryzowaáy siĊ wiĊkszą
powierzchnią, bardziej zróĪnicowanymi uprawami oraz utrzymywaáy wiĊksze stada
owiec. Prowadzona tu produkcja owczarska ukierunkowana byáa gáównie na miĊso.
Gospodarstwa w regionie Poáudniowym charakteryzowaáy siĊ wiĊkszym
rozdrobnieniem i zróĪnicowaniem.
Uzyskiwane dopáaty oraz dotacje przez badane gospodarstwa w gáównej mierze
decydowaáy o dodatnim wyniku ekonomicznym prowadzonej dziaáalnoĞci rolniczej.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ przychody gospodarstwa generowane byáy gáównie poprzez
sprzedaĪ nadwyĪki produkcji roĞlinnej oraz páatnoĞci obszarowych czy choüby
páatnoĞci ONW. Przychody ze sprzedaĪy Īywca jagniĊcego – baraniego bez wzglĊdu
na rynek zbytu (rynek krajowy czy eksport) stanowiáy zaledwie okoáo 20% przychodu
caáego gospodarstw. NaleĪy podkreĞliü, iĪ w badanych gospodarstwach gáównym
kierunkiem produkcji byáa produkcja owczarska. Na uwagĊ zasáuguje równieĪ fakt, Īe
otrzymywane przez rolników páatnoĞci z tytuáu prowadzenia produkcji na obszarach
ONW podnoszą dochód rolniczy gospodarstwa nawet o 38,11 % w regionie Polski
Poáudniowej.
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Summary
The aim of the study was to evaluate the economic efficiency and the determination of
compensatory surcharges to LFA in formation of incomes of sheep farms producing in different
natural conditions.
Areas LFA comprise 51,22-78,37% of total farmlands of studied objects. The sale of
livestock and sheep products, independently form the region, comprise only 20% in the
structure of incomes.
Significant effect on improvement of economic situation of sheep farms had
compensatory surcharges to less-favored areas (LFA) of management. They comprise from
4,41% in incomes structure of south region to 6,04% for north-east region. During the analysis
of farm profitability it was stated that owing to LFA the farmers incomes increased to about
29,56%. Summing up it is necessary to point that obtained by studied farms compensatory
surcharges and grants decided mainly of positive economic result of agricultural activity.
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Znaczenie páatnoĞci bezpoĞrednich jako czynnika
stabilizującego dochód rolniczy na przykáadzie wybranych
typów gospodarstw
Importance of Direct Payments as an Income Stabilizing Factor on
the Example of Selected Farm Types

W opracowaniu oszacowano ryzyko niskich dochodów w wybranych typach gospodarstw
rolniczych dla róĪnych scenariuszy polityki rolnej w perspektywie 2013 roku. AnalizĊ
przeprowadzono za pomocą symulacji
metodą Monte Carlo z wykorzystaniem modelu
symulacyjnego gospodarstwa. Scenariusze polityki rolnej zróĪnicowano gáównie wielkoĞcią
páatnoĞci bezpoĞrednich (dwa poziomy modulacji i caákowita eliminacja dopáat). Wyniki symulacji
wykazaáy, Īe páatnoĞci bezpoĞrednie oprócz znaczącego wpáywu na wielkoĞü dochodu rolniczego,
silnie oddziaáują na obniĪenie poziomu ryzyka niskich dochodów. W scenariuszu „bez dopáat”
zmiennoĞü dochodu i ryzyko strat byáy znacząco wyĪsze we wszystkich analizowanych typach
gospodarstw.

WstĊp
Istnieje wiele Ĩródeá ryzyka na które naraĪone są gospodarstwa rolnicze, jak np.:
ryzyko personalne, ryzyko niskich plonów, ryzyko cenowe, instytucjonalne i finansowe
[Hardaker, Huirne, Anderson 1997, EC Working Document 2001]. O ile ryzyko
produkcyjne w rolnictwie wynika gáównie z biologicznego charakteru produkcji, to
ryzyko cenowe pochodzi z rynku i wiąĪe siĊ przede wszystkim ze zmiennoĞcią cen
produktów rolniczych i Ğrodków do produkcji. ZaleĪnoĞü rolników europejskich od
transferów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oznacza dodatkowe ryzyko dla
przyszáych dochodów rolniczych związane z moĪliwymi reformami WPR. Ewentualne
reformy, wynikające m.in. z negocjacji w ramach ĝwiatowej Organizacji Handlu (WTO)
mogą skutkowaü obniĪeniem wsparcia cen i zwiĊkszoną ekspozycją na zmiennoĞü cen
Ğwiatowych. RozwaĪane są teĪ zmiany w dotychczasowym systemie wsparcia dochodów
rolniczych poprzez páatnoĞci bezpoĞrednie. WyĪsza modulacja czy nawet zmniejszenie
páatnoĞci wpáynĊáoby nie tylko na obniĪenie poziomu dochodów w rolnictwie, ale
równieĪ na wzrost ryzyka dochodowego.
PáatnoĞci bezpoĞrednie byáy przedmiotem bardzo wielu publikacji zawierających
zarówno rozwaĪania teoretyczne, jak i analizy empiryczne implikacji z tytuáu wdroĪenia
lub reformowania systemu subsydiowania rolnictwa. Oczywiste jest znaczenie páatnoĞci
w ksztaátowaniu dochodów rolniczych co wynika z dostĊpnych danych i analiz
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statystycznych. Szczególnie wyraĨnie ujawnia siĊ ono w warunkach wdraĪania systemu
páatnoĞci bezpoĞrednich w nowych krajach czáonkowskich UE, tak jak miaáo to miejsce
w Polsce (Majewski i in. 2002, Chmielewska 2006, Dzun, Józwiak 2008). W wielu
krajach Unii Europejskiej páatnoĞci stanowią podstawową czĊĞü dochodu rolniczego
(Goraj 2008).
W licznych opracowaniach analizowany jest dystrybucyjny efekt páatnoĞci,
trafiających w przewaĪającej mierze do gospodarstw wiĊkszych i z wyĪszym poziomem
dochodów (Allanson 2004, Allanson 2005. Schmid et al., 2006, OECD 2006, Zawojska
2006). Erjavec na przykáadzie rolnictwa Sáowenii wskazuje na to, Īe reformy systemu
páatnoĞci zmieniają istotnie dystrybucjĊ wsparcia do róĪnego typu gospodarstw
skutkując efektem „wygranych” i „przegranych” (Erjavec i in., 2006). Zmiany systemu
wsparcia rolnictwa, w szczególnoĞci najbardziej aktualne wprowadzenie páatnoĞci
oddzielonych od produkcji (de-coupled) wywiera wpáyw na decyzje produkcyjne
rolników (KaliĔska 2007, Majewski, Dalton, Wąs 2006 ), a takĪe na decyzje
inwestycyjne (Gomez i in.2008).
Wiele analiz poĞwiĊcono zjawisku kapitalizacji páatnoĞci bezpoĞrednich w
kosztach dzierĪawy ziemi (m.in. Happe, Balmann 2003, Roberts et al. 2003, Lence,
Mishra 2003). W jednym z najnowszych opracowaĔ jego autorzy wykazują
zróĪnicowany wpáyw dopáat na koszty dzierĪawy zaleĪnie od udziaáu ziemi w strukturze
wykorzystania zasobów, z podkreĞleniem przy tym peánej kapitalizacji dopáat ONW
(Patron i in. 2008). Podobnie, silne jest oddziaáywanie páatnoĞci (a takĪe innych form
wsparcia) na ceny ziemi rolniczej (Weersink et al., 1999), szczególnie zauwaĪalne teĪ w
Polsce po wdroĪeniu WPR (Majewski 2008).
Interesujące zjawisko negatywnego wpáywu páatnoĞci na techniczną efektywnoĞü
produkcji rozpatrują Latruffe i in. (2008), wskazując za Bergstromem (2000) na dwa
zasadnicze powody: sáabsza motywacja menadĪerów do podejmowania zwiĊkszonych
wysiáków i
odkáadanie w czasie koniecznych procesów restrukturyzacyjnych.
Negatywną korelacjĊ technicznej efektywnoĞci i udziaáu páatnoĞci w dochodzie
potwierdzają teĪ analizy dla sektora rolnictwa Grecji po akcesji do UE (Rezitis i in.
2003), czy teĪ prowincji Saskatchewan w Kanadzie (Giannakas i in. 2001).
Stosunkowo maáo miejsca w naukowej dyskusji zajmuje natomiast kwestia
znaczenia páatnoĞci bezpoĞrednich z punktu widzenia ryzyka dochodowego. Na
stabilizujący poziom dochodów efekt páatnoĞci wskazuje Berg (2008). Vercammen 2007
podkreĞla natomiast, Īe páatnoĞci bezpoĞrednie podnosząc wypáacalnoĞü gospodarstwa
ograniczają ryzyko inwestycji, stanowiąc tym samym zachĊtĊ do inwestowania dla
rolników mniej skáonnych do podejmowania ryzyka (Vercammen, 2007).
W niniejszym opracowaniu przedstawiono próbĊ oszacowania wpáywu páatnoĞci
bezpoĞrednich na ryzyko niskich dochodów w najczĊĞciej wystĊpujących w Polsce
typach gospodarstw.
Metodyka
Poziom zmiennoĞci dochodów rolniczych zostaá oszacowany przy uĪyciu
symulacji metodą Monte Carlo. W tym celu skonstruowano model symulacyjny
gospodarstwa rolniczego z wykorzystaniem pakietu @Risk. Model ma charakter
statyczny – nie uwzglĊdnia on moĪliwych zmian struktury produkcji, ani teĪ innych
dostosowaĔ, np. inwestycji. SymulacjĊ przeprowadzono dla wybranych typów
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gospodarstw wyróĪnionych zgodnie z metodologią stosowaną w systemie
rachunkowoĞci rolnej FADN [FADN 2006a] wg klasyfikacji TF14. Gospodarstwa
podzielono na grupy wedáug wielkoĞci ekonomicznej z zastosowaniem nastĊpujących
przedziaáów: 8-16, 16-40, 40-100 i powyĪej 100 ESU. Z analizy zostaáy wykluczone
typy gospodarstw, dla których ze wzglĊdu na niedostateczną liczebnoĞü reprezentantów
w systemie FADN nie moĪna byáo ustaliü wiarygodnych parametrów modelu.
Skonstruowano nastĊpujące scenariusze polityki rolnej:
x bazowy 2004 (referencyjny);
x najbardziej prawdopodobny 2013 – kontynuacja obecnej polityki rolnej, z
uwzglĊdnieniem zmian w systemie páatnoĞci do 2013 roku (zwiĊkszenie
zgodnie z „phasing-in” oraz 10% modulacji);
x modulacja 2013 – kontynuacja obecnej polityki rolnej z wyĪszym poziomem
modulacji páatnoĞci (20%);
x bez dopáat 2013 – eliminacja páatnoĞci bezpoĞrednich, utrzymanie obecnie
stosowanych instrumentów regulacji rynku i kontroli podaĪy (kwota cukrowa,
kwota mleczna).
W modelu symulacyjnym gospodarstwa wyróĪniü moĪna cztery zasadnicze
elementy zawierające szczegóáowe parametry modelu:
Zmienne strukturalne. Dotyczą one podstawowej charakterystyki gospodarstw,
która obejmuje wykorzystanie podstawowych zasobów gospodarstwa – ziemi i
stanowisk inwentarskich. Z danych FADN za lata 2002-2004 dla poszczególnych typów
gospodarstw przyjĊto Ğrednie wartoĞci powierzchni roĞlin w uprawie oraz liczebnoĞü
inwentarza Īywego. WyjĞciowe zmienne strukturalne stanowiáy podstawĊ symulacji
zarówno w scenariuszu bazowym, jak i w pozostaáych scenariuszach bez zmiany ich
wartoĞci.
WartoĞü i koszty produkcji. Na podstawie danych FADN okreĞlono jako
wartoĞci Ğrednie w typach gospodarstw nastĊpujące zmienne: wydajnoĞci jednostkowe,
ceny sprzedaĪy produktów oraz nakáady i koszty produkcji. W wysokoĞci ustalonej dla
1
lat 2002-2004 wykorzystano te zmienne w scenariuszu bazowym dla 2004 roku. Dla
przyszáych scenariuszy polityki rolnej na lata 2013 poziom odpowiednich zmiennych
oszacowano wedáug nastĊpujących zasad:
x poziom plonów i wydajnoĞci w produkcji zwierzĊcej zostaá oszacowany przez
ekstrapolacje trendów dáugoterminowych,
x ceny produktów rolniczych do scenariuszy na rok 2013 (kontynuacja obecnej
polityki rolnej) przyjĊto wedáug prognozy OECD [2007],
x nakáady, ceny Ğrodków do produkcji i kosztów w roku 2013 zostaáy oszacowane
metodą ekspercką. ZaáoĪenia przyjĊte przy ustalaniu zmian poziomu kosztów
uwzglĊdniaáy
miĊdzy
innymi
moĪliwe
zmiany
parametrów
makroekonomicznych (np. prawdopodobny wzrost cen energii, wzrost cen
usáug, wzrost kosztów siáy roboczej itp.) wpáywających na ceny
poszczególnych nakáadów.
1
Wykorzystano dane FADN z 2004 roku i dane zebrane przez IERiGĩ zgodnie z metodyką stosowaną
w FADN w latach 2002-2003.
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Odchylenia standardowe dla parametrów modelu. ZmiennoĞü cen zostaáa
w modelu wyraĪona wielkoĞcią odchylenia standardowego. Do modelu bazowego
przyjĊto poziom zmiennoĞci cen i plonów w analizowanych typach gospodarstw w
latach 1997 – 2004. Oszacowanie odchyleĔ standardowych przeprowadzono dla
poáączonej zbiorowoĞci gospodarstw z Systemu RachunkowoĞci Rolnej prowadzonej
przez IERiGĩ (dla lat 1997-2001) oraz z FADN (2002-2004). W celu unikniĊcia
nadreprezentacji danych z systemu FADN pod uwagĊ wziĊto wszystkie dostĊpne
obserwacje z Systemu RachunkowoĞci Rolnej oraz 10% losowo wyáonionych
gospodarstw FADN.
W modelach dla przyszáych scenariuszy polityki rolnej przyjĊto zaáoĪenie, iĪ
wraz ze wzrastającym poziomem liberalizacji WPR nastĊpowaü bĊdzie zwiĊkszenie
zmiennoĞci cen do poziomu, jaki moĪna zaobserwowaü analizując historyczne ceny na
rynku Ğwiatowym. Do takiego zaáoĪenia uprawnia przeprowadzona analiza
historycznych szeregów czasowych dla rynków unijnych i Ğwiatowych. Kierując siĊ jej
wynikami w poszczególnych modelach odpowiednio skorygowano wyjĞciowy poziom
zmiennoĞci.
Opisując zmienne modelu poprzez odpowiednie parametry rozkáadu
prawdopodobieĔstwa (Ğrednia i odchylenie standardowe) w celu uproszczenia modelu
zaáoĪono, iĪ wszystkie parametry cechuje rozkáad normalny. W przypadku plonów i
wydajnoĞci zaáoĪono odciĊcie rozkáadu dla wartoĞci mniejszych niĪ 0. Natomiast
rozkáady cen odciĊto dla wartoĞci mniejszych niĪ: 0, ceny interwencyjnej, bądĨ ceny
Ğredniej pomniejszonej o dwa odchylenia standardowe, w zaleĪnoĞci od tego, która
wartoĞü w danym przypadku byáa najwyĪsza. Uzyskano tym samym rozkáad zbliĪony do
rozkáadu asymetrycznego.
Korelacje pomiĊdzy parametrami modelu:
x związane z typem gospodarstwa (nakáad-produkt, nakáad-nakáad) oszacowano
na podstawie danych historycznych z gospodarstw;
x wynikające z sytuacji na rynku (cena-cena, cena-plon, plon-plon), oszacowano
na podstawie danych statystycznych za ubiegáe lata.
Ze wzglĊdu na ograniczoną dostĊpnoĞü danych (w systemie FADN nakáady nie są
alokowane na poszczególne uprawy) korelacje nakáad-produkt nie zostaáy zastosowane
w odniesieniu do produkcji roĞlinnej.
Przykáady poszczególnych zmian obrazujących zmiany parametrów modelu dla
zakáadanych scenariuszy polityki rolnej przedstawiono w tabelach 1-3.
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TABELA 1. PRZYKàADOWE ZAàOĩENIA CENOWE DLA WYBRANYCH PRODUKTÓW DLA
SCENARIUSZY NA ROK 2013 – INDEKSY W CENACH NOMINALNYCH (SCENARIUSZ BAZOWY
2004=100)
WielkoĞci w scenariuszu
Produkt
Cena

Odchylenie
standardowe

WskaĨnik zmiennoĞci

Pszenica

99,2

104,1

104,9

ĩyto, Owies, PszenĪyto

95,6

100,4

105,0

Rzepak

98,9

108,8

110,0

Buraki cukrowe

56,2

78,8

140,2

Ziemniaki

96,7

96,7

100,0

Mleko

83,3

99,9

119,9

Wieprzowina

108,4

108,4

100,0

ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie OECD 2007

TABELA 2. ZAàOĩENIA ZMIAN WYSOKOĝCI WYBRANYCH SKàADNIKÓW KOSZTÓW
PRODUKCJI (BAZOWY 2004=100)
WielkoĞci w scenariuszu w %
Rodzaje kosztów

2013

Nawozy i Ğrodki ochrony roĞlin

120

Nasiona

125

Pasze treĞciwe z zakupu i wáasne towarowe

110

Energia

120

Koszt dzierĪawy ziemi

120

Praca najemna

150

Dochody spoza gospodarstwa

130
ħródáo: Kalkulacje wáasne
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TABELA 3. ZAàOZONE POZIOMY WYDAJNOĝCI JEDNSTKOWYCH DLA WYBRANYCH
DZIAàANOSCI PRODUKCYJNYCH NA LATA 2013
Plony 2004 = 100
Roczna stopa wzrostu
ZaáoĪona stopa
plo-nów w latach
wzrostu plonów dla
DziaáalnoĞü
ĝrednio
2013
1992-2004 w %
lat 2005 – 2013w %
2002 - 2004
Pszenica ozima

0,93

1,80

38,4

45,1

ĩyto

0,85

0,90

24,5

26,6

JĊczmieĔ jary

1,34

1,30

31,7

35,6

Kukurydza

4,13

1,50

57,1

65,3

Ziemniaki

1,84

2,00

189,3

226,3

Buraki cukrowe

2,60

2,00

427,0

510,3

Rzepak

0,55

0,50

23,5

24,6

Mleko [l/krowĊ]

3,17

2,50

4127,3

5154,5

ħródáo: Kalkulacje wáasne oparte o statystykĊ krajową

Wyniki
Zasadniczym rezultatem symulacji byáy Ğrednie wartoĞci oraz rozkáady dochodu
rolniczego i zysku netto dla reprezentowanych w modelu typów gospodarstw. Miarą
ryzyka jest procentowy udziaá gospodarstw w populacji osiągających dochody mniejsze
od poziomu, poniĪej którego ekonomiczna ĪywotnoĞü gospodarstw zostaje zagroĪona.
Wszystkie gospodarstwa w analizowanej próbie ze wzglĊdu na wielkoĞü
ekonomiczną powyĪej 8 ESU mogą zostaü zakwalifikowane do grupy gospodarstw
towarowych. Podstawową charakterystykĊ wybranych typów gospodarstw dla których
przeprowadzono symulacjĊ dochodu rolniczego przedstawiono w tabeli 4.
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TABELA 4. CHARAKTERYSTKA BADANYCH TYPÓW GOSPODARSTW
Typ
gospodars
twa
TF 14*

WielkoĞü w ESU

13

8 - 16

13

ĝrednia
wielkoĞü w
ESU

ĝrednia liczba
SD

Liczba krów

51,7

12,3

2,7

0,3

16-40

112,3

25,7

3,5

0,4

13

40-100

252,0

59,4

1,5

1,5

13

>100

511,7

145,3

38,8

4,0

41

8 - 16

22,1

11,8

21,8

15,9

41

16-40

38,5

22,1

38,5

28,1

50

8 - 16

15,6

12,7

23,2

0,4

50

16-40

27,6

26,5

49,0

0,6

50

40-100

56,0

61,1

111,62

0,4

50

>100

128,5

219,1

442,85

1,1

81-82

8 - 16

23,2

11,5

14,7

3,7

81-82

16-40

51,6

25,0

31,8

5,9

81-82

40-100

118,4

60,3

82,31

4,9

81-82

>100

482,8

196,5

245,70

74,5

60

8 - 16

21,0

11,3

9,8

2,5

60

16-40

41,8

21,8

18,9

3,0

60

40-100

134,2

59,5

51,36

10,5

71

8 - 16

19,6

11,2

17,9

7,8

71

16-40

36,9

22,9

35,3

15,7

71

40-100

73,3

53,4

84,91

40,5

Powierzchnia
uĪytków rolnych
[ha]

* wg typologii FADN TF 41 – Bydáo mleczne, TF 13 - ZboĪa oleiste i strączkowe, TF 50 – ZwierzĊta
Īywione paszami treĞciwymi (z wyáączeniem drobiu) TF 60 – Uprawy polowe, ogrodnicze i trwaáe áącznie,
TF 71 – RóĪne zwierzĊta, z przewagą Īywionych w systemie wypasowym, TF 81-82 RóĪne uprawy i
zwierzĊta áącznie [FADN 2005]
ħródáo: Obliczenia wáasne na podstawie danych FADN

W analizie pominiĊto typy gospodarstw niedostatecznie reprezentowane w
zbiorowoĞciach FADN oraz IERiGĩ.
Wyniki symulacji przedstawiono w tabelach 5 - 9.
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TABELA 5. DOCHÓD ROLNICZY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW GOSPODARSTW
O WIELKOĝCI EKONOMICZNEJ 8 – 16 ESU W ZALEĩNOĝCI OD SCENARIUSZA
Scenariusz

Nazwa
wskaĨnika
Dochód
rolniczy [zá]

bazowy
2004

najbardziej
prawdopodobny
2013

modulacja
2013

Typy gospodarstw
TF 13

TF 41

TF 50

TF 60

TF 71

TF 81-82

52797

37519

29818

16048

24975

27797

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

113278

112717

153105

66112

68792

82404

33%

48%

88%

58%

46%

46%

0%

1%

13%

4%

1%

1%

62673

38581

34428

13595

28464

29190

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

126942

131731

184802

59889

74068

85231

32%

48%

85%

74%

44%

49%

0%

2%

12%

9%

2%

1%

58198

36709

31214

11651

26839

27452

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

118220

130466

172308

56420

87078

87203

34%

54%

90%

83%

47%

52%

0%

3%

15%

12%

1%

3%

22773

21626

20829

-2670

13161

12217

RozstĊp
130848
134101
183553
65721
78186
81891
bez dopáat
WskaĨnik
2013
87%
89%
142%
97%
110%
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
13%
13%
25%
61%
16%
20%
* odsetek gospodarstw naleĪących do danej grupy (wedáug typu produkcyjnego i wielkoĞci) zagroĪonych
osiągniĊciem ujemnego wyniku finansowego
ħródáo: Obliczenia wáasne
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TABELA 6. DOCHÓD ROLNICZY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW GOSPODARSTW
O WIELKOĝCI EKONOMICZNEJ 16 – 40 ESU W ZALEĩNOĝCI OD SCENARIUSZA
Scenariusz

Dochód
rolniczy
Dochód
rolniczy [zá]

bazowy
2004

najbardziej
prawdopodobny
2013

modulacja
2013

bez dopáat
2013

Typy gospodarstw
TF 13

TF 41

TF 50

TF 60

TF 71

TF 81-82

103354

79152

73094

43116

50618

110334

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

272894

187256

368546

128423

147482

191362

43%

39%

84%

40%

47%

29%

1%

0%

12%

0%

1%

0%

116820

79218

78897

41951

55311

111785

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

333344

211902

396971

126032

132170

195185

44%

46%

81%

45%

43%

31%

1%

1%

11%

1%

1%

0%

110062

74246

78548

37594

50960

106513

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

338934

223556

379481

123013

197434

235645

45%

47%

80%

48%

50%

32%

1%

1%

12%

1%

1%

0%

34540

49645

61043

9147

26281

74669

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]

389794

212399

393861

105074

162363

218973

149%

75%

106%

190%

92%

46%

26%

8%

18%

32%

14%
2%
ħródáo: Obliczenia wáasne
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Tabela
7.
DOCHÓD
ROLNICZY
POSZCZEGÓLNYCH
TYPÓW
GOSPODARSTW
O WIELKOĝCI EKONOMICZNEJ 40 – 100 ESU W ZALEĩNOĝCI OD SCENARIUSZA
Scenariusz

Dochód
rolniczy
Dochód
rolniczy [zá]

bazowy
2004

najbardziej
prawdopodobny
2013

modulacja
2013

Typy gospodarstw
TF 13

TF 41*

TF 50

TF 60

TF 71

TF 81-82

353295

112687

120596

149519

183194

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

698678

827532

425428

409618

574845

34%

128%

52%

37%

52%

0%

23%

2%

1%

3%

381332

111249

96731

149727

191090

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

996061

922635

413895

413284

598692

35%

140%

69%

42%

54%

0%

25%

8%

1%

3%

357705

105829

85188

146896

189205

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

802829

912733

456944

399530

587258

37%

147%

81%

40%

54%

0%

27%

11%

1%

3%

189066

72736

-3600

93966

105268

RozstĊp
764186
864471
479220
485489
554202
bez dopáat
WskaĨnik
2013
71%
213%
67%
100%
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
8%
33%
53%
7%
16%
*typ nie byá analizowany, ze wzglĊdu zbyt maáą liczebnoĞü gospodarstw w danych IERiGZ
ħródáo: Obliczenia wáasne
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TABELA 8. DOCHÓD ROLNICZY POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW GOSPODARSTW
O WIELKOĝCI EKONOMICZNEJ POWYĩEJ 100 ESU W ZALEĩNOĝCI OD SCENARIUSZA
Scenariusz

Dochód
rolniczy
Dochód
rolniczy [zá]

bazowy
2004

najbardziej
prawdopodobny
2013

modulacja
2013

Typy gospodarstw
TF 13

TF 41*

TF 50

TF 60* TF 71*

TF 81-82

969056

621412

503983

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

2000530

3507282

1642036

30%

87%

50%

0%

13%

2%

1041473

682755

461393

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

2002477

3372332

1809090

31%

87%

59%

0%

13%

4%

998749

647500

409987

RozstĊp
WskaĨnik
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
Dochód
rolniczy [zá]

2166695

3342269

1533036

34%

93%

68%

0%

15%

8%

647123

543432

83692

RozstĊp
1960348
3700375
1775696
bez dopáat
WskaĨnik
2013
49%
107%
314%
zmiennoĞci [%]
Ryzyko
dochodu< 0 [%]
2%
19%
38%
*typ nie byá analizowany, ze wzglĊdu zbyt maáą liczebnoĞü gospodarstw w danych IERiGZ
ħródáo: Obliczenia wáasne

Dyskusja wyników i wnioski
Wyniki symulacji wskazują jednoznacznie na znaczenie páatnoĞci bezpoĞrednich
ze wzglĊdu na wielkoĞü dochodu rolniczego. PrzeciĊtna wartoĞü dochodu w
scenariuszach z páatnoĞciami w 2013 roku jest zbliĪona w poszczególnych typach
gospodarstw do poziomu bazowego (rok 2004) pomimo modulacji i zaáoĪonych
niekorzystnych trendów zmian cen i kosztów. Jest to efektem zwiĊkszania stawek
páatnoĞci do 100% wartoĞci ustalonej w negocjacjach akcesyjnych z Komisją Europejską
(phasing-in). Pogarszające siĊ terms of trade rekompensowane są teĪ czĊĞciowo
przyjĊtym w modelu wzrostem wydajnoĞci jednostkowych.
Znaczące zmniejszenie dochodów nastĊpuje natomiast w scenariuszu „bez
dopáat” – dotyczy to gospodarstw z kaĪdego typu produkcyjnego i wielkoĞci
ekonomicznej.
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Zmniejszenie lub caákowita eliminacja páatnoĞci bezpoĞrednich nie ma wpáywu
na zakres zmiennoĞci dochodów (rozstĊp jest podobny). W miarĊ redukowania wielkoĞci
dopáat zwiĊksza siĊ natomiast wyraĨnie wskaĨnik zmiennoĞci dochodu rolniczego oraz
ryzyko wystąpienia strat. Skala ryzyka niskich dochodów jest zróĪnicowana zaleĪnie od
typu produkcyjnego oraz wielkoĞci ekonomicznej gospodarstwa. WyĪszy poziom ryzyka
cechuje gospodarstwa trzodowe (lub z duĪym udziaáem trzody w strukturze inwentarza
Īywego) oraz gospodarstwa z mniejszą skalą produkcji.
Analiza wyników symulacji wskazuje jednoznacznie na to, Īe páatnoĞci
bezpoĞrednie są waĪnym czynnikiem stabilizującym dochody rolnicze. Ewentualne
zmiany polityki rolnej w kierunku zmniejszenia roli dopáat w ksztaátowaniu dochodu
rolniczego, w szczególnoĞci w przypadku sáabszej niĪ dotąd w polityce rolnej UE
ochronie rynku rolnego zwiĊkszą wraĪliwoĞü gospodarstw rolniczych na wystąpienie
niekorzystnych warunków gospodarowania. Wymagaáoby to strukturalnych i wdroĪenia
w szerokim zakresie nowoczesnych instrumentów ubezpieczenia od ryzyka cenowego i
dochodowego.
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Summary
In the paper the risk of low Farm Incomes in the selected farm types for different direct
payments rates for the year 2013 was assessed. The analysis was performed with the use of Monte
Carlo simulation method. Policy scenarios were differentiated mainly by the amount of direct
payments (two modulation levels and a complete removal of payments). The simulation’s results
show that direct payments, apart of constituting a significant part of farm incomes, have a strong
impact on the risk of low income reduction. In the “no payments” scenario variability of incomes
and risk of financial losses were much higher than in the base 2004 scenario for all analyzed farm
types.
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Maágorzata BáaĪejowska

Wpáyw partnerstwa publiczno-prywatnego na rozwój
obszarów wiejskich i absorpcjĊ Ğrodków unijnych
The influence of private-public partnership in the development of
rural areas and absorption of European Union funds
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli Ğwiadczenie usáug poĪytku publicznego
przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą wspóápracy
przedsiĊbiorczoĞci prywatnej wspartej prywatnym kapitaáem z sektorem publicznym na wszystkich
szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i Ğwiadczenia z jej pomocą usáug powszechnego
poĪytku gospodarczego stanowi rozwiniĊtą formĊ inwestowania w sektor publiczny w wiĊkszoĞci
krajów Ğwiata, ale jest maáo popularny w Polsce. W artykule przedstawiono zasady wspóápracy
podmiotu publicznego z podmiotem prywatnym w aspekcie prawnym i ekonomicznym.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ ankietowych dokonano oceny stopnia uĪytecznoĞci
partnerstwa publiczno-prywatnego dla pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej oraz
znajomoĞci struktur wspóádziaáania w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez lokalne
instytucje i przedsiĊbiorstwa funkcjonujące na obszarach wiejskich woj. zachodniopomorskiego.

WstĊp
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) rozumiane jako wspóápraca sektora
publicznego i prywatnego w celu realizacji wybranych usáug publicznych jest waĪnym
instrumentem finansowania rozwoju infrastruktury sáuĪącej w ostatecznym rozrachunku
spoáeczeĔstwu. Wiele paĔstw Europy i Ğwiata wykorzystuje tĊ formuáĊ organizacyjną do
poprawy jakoĞci usáug oraz dostĊpnoĞci infrastruktury, co w istotny sposób poprawia ich
konkurencyjnoĞü w skali globalnej. Powszechne na Ğwiecie wykorzystanie partnerstwa
publiczno-prywatnego dowodzi skutecznoĞci i dojrzaáoĞci tego mechanizmu.
Wnioskowaü naleĪy zatem, iĪ jest ono wáaĞciwym kierunkiem zainteresowaĔ w obliczu
niedoboru Ğrodków publicznych kierowanych na inwestycje, szczególnie na polskich
obszarach wiejskich. Celem artykuáu jest zbadanie wspóápracy podmiotów
publicznych z prywatnymi oraz dokonanie analizy wpáywu partnerstwa
publiczno-prywatnego na absorpcjĊ funduszy unijnych na przykáadzie obszarów
wiejskich woj. zachodniopomorskiego.
Prawne aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego
Aktem prawnym regulującym zasady wspóápracy jest obowiązująca ustawa z
dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym1. Zgodnie z treĞcią tego aktu
prawnego PPP stanowiü moĪe sposób realizacji konkretnego zadania publicznego tylko
wówczas, gdy przynosi korzyĞci dla interesu publicznego przewaĪające w stosunku do
1

Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420
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korzyĞci wynikających z innych tradycyjnych sposobów realizacji tego przedsiĊwziĊcia.
KorzyĞcią dla interesu publicznego jest przede wszystkim oszczĊdnoĞü w wydatkach
podmiotu publicznego, podniesienie standardu Ğwiadczonych usáug lub obniĪenie
trudnoĞci związanych z jego realizacją dla otoczenia2.
Prawidáowo sformuáowana umowa o PPP powinna zapewniaü wzajemne
uzupeánianie siĊ stron w takich dziaáaniach, w których są one najsprawniejsze. Umowa
powinna byü zredagowana w taki sposób by podziaá zadaĔ minimalizowaá poszczególne
grupy ryzyka związane z realizacją wspólnego przedsiĊwziĊcia. Ma to zapobiec
pojawieniu siĊ niekorzystnych skutków ryzyka, a w przypadku zaistnienia niekorzystnych
okolicznoĞci prostsze poradzenie sobie z ich skutkami3. Wspóápraca oparta na PPP musi
byü zatem tak skonstruowana, Īeby dokonany w jej ramach podziaá zadaĔ, zaangaĪowania
i związanego z nim ryzyka umoĪliwiaá jak najlepsze osiągniĊcie celu wyznaczonego przez
podmiot publiczny, który jest odpowiedzialny za efekt koĔcowy wspóápracy.
Zgodnie z ustawą przed podjĊciem decyzji o realizacji okreĞlonego
przedsiĊwziĊcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny
sporządza analizĊ tego przedsiĊwziĊcia w celu okreĞlenia jego efektywnoĞci oraz
zagroĪeĔ związanych z jego realizacją w taki sposób. Rzetelne opracowanie analizy
moĪe niekiedy wymagaü od podmiotu zgromadzenia duĪej iloĞci informacji
i profesjonalnego ich przetworzenia oraz wyciągniĊcia wniosków. Porównanie wyników
analiz przedrealizacyjnych ma na celu okreĞlenie, który ze sposobów realizacji badanego
przedsiĊwziĊcia przyniesie korzyĞci dla interesu publicznego, przewaĪające w stosunku
do korzyĞci wynikających z innych sposobów jego realizacji. Ma wiĊc uzasadniü
i jednoczeĞnie okreĞliü zasadniczy ksztaát PPP w zakresie realizowanego
przedsiĊwziĊcia. Wykazana przez analizy korzyĞü dla interesu publicznego, powstająca
w przypadku realizacji danego wariantu PPP zamiast przy wykorzystaniu innego
instrumentu realizacji analizowanego zadania, jest nie tylko warunkiem zastosowania
PPP, ale i elementem konstrukcyjnym przyszáej wspóápracy.
Konsekwencją partnerstwa publiczno-prywatnego jest okreĞlenie w umowie PPP
stron wspóápracy podmiotu publicznego, dysponenta wdroĪenia PPP i partnera
prywatnego. Gáównym celem tej umowy jest uregulowanie zasad i trybu wspóápracy
miĊdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
W Ğwietle prawa umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest nowym
pozakodeksowym typem umowy nazwanej. Stosuje siĊ do niej przepisy czĊĞci ogólnej
kodeksu cywilnego (w szczególnoĞci dotyczące czynnoĞci prawnych), przepisy ogólne
dotyczące zobowiązaĔ oraz ewentualne przepisy dotyczące umów komplementarnych
wobec umowy o PPP.
W ramach umowy o PPP moĪna wykonywaü nastĊpujące dziaáania:
I. zaprojektowanie lub realizacjĊ inwestycji w wykonaniu zadania publicznego;
przy czym inwestycją w rozumieniu ustawowym jest budowa, rozbudowa, przebudowa
lub zarządzanie skáadnikiem majątkowym, bĊdącym przedmiotem tej inwestycji albo
z nią związanym lub Ğwiadczenie powiązanych z nim usáug publicznych;
2

B. Korbus Partnerstwo publiczno-prywatne Nowa forma realizacji zadaĔ publicznych, Wydawnictwo
Prawnicze LexisNexis Warszawa 2006 r.
3
K. Brzozowska, Partnerstwo publiczno-prywatne - przesáanki, moĪliwoĞci, bariery, Prawo i ekonomia,
Warszawa 2006 r.
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II. Ğwiadczenie usáug publicznych przez okres powyĪej 3 lat, jeĪeli obejmuje
eksploatacjĊ, utrzymanie lub zarządzanie niezbĊdnym do tego skáadnikiem majątkowym;
III. dziaáanie na rzecz rozwoju gospodarczego i spoáecznego, w tym rewitalizacji
albo zagospodarowania miasta lub jego czĊĞci albo innego obszaru, przeprowadzone na
podstawie projektu przedáoĪonego przez podmiot publiczny lub poáączone z jego
zaprojektowaniem przez partnera prywatnego, jeĪeli wynagrodzenie partnera
prywatnego nie bĊdzie mieü formy zapáaty sumy pieniĊĪnej przez podmiot publiczny;
IV. przedsiĊwziĊcie pilotaĪowe, promocyjne, naukowe, edukacyjne lub
kulturalne, wspomagające realizacjĊ zadaĔ publicznych, jeĪeli wynagrodzenie partnera
prywatnego bĊdzie pochodziáo w przewaĪającej czĊĞci ze Ĩródeá innych niĪ Ğrodki
podmiotu publicznego4.
Pomimo wielu oczywistych zalet i korzyĞci wynikających z ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym, wspóápraca ta nie cieszy siĊ zbyt duĪym
zainteresowaniem wĞród beneficjentów. Powodami tego są doĞü máode umocowanie
prawne, brak przygotowania pracowników samorządowych, niewielka liczba dobrych
praktyk i przykáadów w kraju. Same fundusze strukturalne stanowią czĊsto dodatkowe
przeszkody gdyĪ poza niewątpliwymi zaletami posiadają takĪe wady i te skutecznie
hamują projekty PPP. Wady te dzielą siĊ na dwie grupy, tj. natury mentalnej –
wpáywające na decyzje osób zaangaĪowanych w projekty oraz technicznej, pojawiające
siĊ przy pracy nad projektem.
Pierwsze z wyĪej wymienionej grupy to sáaba zachĊta dla podniesienia
skutecznoĞci projektów, którą powoduje dotacja oraz uzaleĪnienie i wypieranie
alternatywnych Ĩródeá finansowania. W konsekwencji celem staje siĊ zdobycie dotacji,
a nie faktyczny rezultat jaki powinien przynieĞü projekt. Do problemów technicznych
naleĪą natomiast trudnoĞci uzyskania i koszty wdroĪenia dotacji, przewlekáe
i biurokratyczne procedury oraz ustalone harmonogramy, do których naleĪaáoby
dostosowaü projekty i umowy partnerskie5. W związku z tym trwają obecnie prace nad
ulepszeniem ustawy aĪeby zlikwidowaü pojawiające siĊ bariery i doprowadziü
do wiĊkszej moĪliwoĞci korzystania z tej metody.
Ekonomiczne uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego
Najistotniejsze problemy z realizacją zadaĔ w trybie PPP, dotyczą kosztów
projektu. Projekty PPP w wiĊkszoĞci przypadków są inwestycjami liczonymi
w dziesiątkach milionów euro. Formuáa tego partnerstwa sprawdza siĊ, bo tak duĪe
projekty realizujące cele publiczne przy wspóáudziaáem sektora prywatnego znacznie
zmniejszają koszty inwestycji, prowadzą do rzeczywistej wyceny wartoĞci
Ğwiadczonych usáug na rzecz spoáeczeĔstwa, powodują wzrost jakoĞci oraz polepszają
standardy zarządzania. Wszystko to przez udziaá sektora prywatnego i zasady rynkowe,
które go obowiązują.
W związku z systematycznym rozwojem projektów partnerstwa publicznoprywatnego problematyczne staje siĊ zagadnienie dostĊpnoĞci Ĩródeá finansowania tych
4
J. Jacyszyn, T. Kalinowski: Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym , LexisNexis
Warszawa 2006 r. s. 44.
5
R. Dutkiewicz, Recenzja ksiąĪki „Partnerstwo publiczno-prywatne”, Pricewaterhouse&Coopers,
Wydawnictwo Beck, Warszawa 2007
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przedsiĊwziĊü w Europie. Biorąc pod uwagĊ poziom popytu zgáaszany ze strony
projektodawców oraz znając cháonnoĞü rynku, stwierdziü moĪna, Īe co najwyĪej
finansowanie projektów stanie siĊ droĪsze, wpáywając negatywnie na wskaĨnik korzyĞci.
Przykáadowo w Wielkiej Brytanii istnieje wciąĪ niezaspokojony popyt wĞród
inwestorów, takich jak fundusze emerytalne, gwarantujących finansowanie zarówno
w formie dáugu, jak i inwestycji kapitaáowych6. Dzieje siĊ tak mimo, Īe stopa zwrotu
z tego typu inwestycji z roku na rok maleje. Wynika to z faktu, Īe są one traktowane
jako kredyt quasi-rządowy, porównywany pod wzglĊdem bezpieczeĔstwa do
dáugoterminowych obligacji. RównieĪ europejskie banki chĊtnie kupują dáugi związane
z projektami PPP, gdyĪ przypisywane im niskie ryzyko równowaĪy ekspozycjĊ na
wyĪsze ryzyka znajdujące siĊ w portfelach tych banków.
Warte podkreĞlenia jest to, Īe marĪa przy kredytach udzielanych na finansowanie
PPP w wyniku duĪej konkurencji na rynku maleje i wynosi obecnie ok. 70 punktów
bazowych ponad stawkĊ rynkową (np. LIBOR). Są banki, które uznają taki stan rzeczy
za pewne niedopasowanie rynku i w związku z tym muszą dokonaü ewaluacji swego
zaangaĪowania w te przedsiĊwziĊcia w Europie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest
pojawienie siĊ w Europie kilku nowych, atrakcyjnych rynków dających moĪliwoĞü
finansowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym równieĪ w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. Są to w gáównej mierze nowe kraje czáonkowskie Unii
Europejskiej.
W procesach finansowania projektów partnerstwa publiczno-prywatnego
w Europie silną pozycjĊ zachowuje Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). AtrakcyjnoĞü
kredytów o niĪszych kosztach, pochodzących z tego banku, nawet w powiązaniu
z wymogami stosowania dodatkowego zabezpieczenia w najbardziej ryzykownej fazie
budowy infrastruktury, jest waĪnym czynnikiem przyczyniającym siĊ do standaryzacji
warunków projektu w skali europejskiej, gdyĪ procedury zawierania umowy kredytowej
stosowane przez EBI, są bardzo restrykcyjne i mniej elastyczne niĪ te obowiązujące
w bankach komercyjnych. RównoczeĞnie bank ten, dziĊki dbaáoĞci o przestrzeganie
ustalonych standardów i wymogów, ksztaátuje kulturĊ postĊpowania wĞród instytucji
publicznych odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne7. Dziaáania te mają
stabilizujący wpáyw na rynek i przyczyniają siĊ do upowszechniania dobrych praktyk
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wpáyw partnerstwa publiczno-prywatnego na poziom absorpcji Ğrodków unijnych
Gdy realizowane są bardzo duĪe przedsiĊwziĊcia i pojawia siĊ moĪliwoĞü
zaangaĪowania sektora prywatnego do wspóáfinansowania i realizacji projektu –
powstają dodatkowe korzyĞci związanie zarówno z metodą partnerstwa
publiczno-prywatnego, jak i poáączenia go z finansowaniem z funduszy Unii
Europejskiej.

6

Yescombe E.R.:Partnerstwo publiczno-prywatne.Zasady wdraĪania i finansowania, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2008
7
Dziworska K., Szczepaniak K, Wykorzystanie formuáy partnerstwa publiczno-prywatnego na Ğwiecie, ze
szczególnym uwzglĊdnieniem Unii Europejskiej, [w] Dziaáania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na
rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu Ğrodków Unii Europejskie, pod red. A.
Szwichtenberga, Wydawnictwo Feniks Strasburg - Koszalin 2007
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Stosuje siĊ do tego tzw. hybrydowy model PPP, który polega na jednoczesnym
wykorzystaniu: Ğrodków UE, kapitaáu prywatnego i krajowych Ğrodków publicznych.
Projekty ubiegające siĊ o dofinansowanie z funduszy unijnych moĪna podzieliü
na te, które generują dochody (np. autostrady páatne, oczyszczalnie Ğcieków) oraz
projekty, które dochodów nie generują ( np. znaczna wiĊkszoĞü dróg gminnych).
W przypadku projektów generujących przychód umoĪliwia to obniĪenie
wysokoĞci wkáadu publicznego. Sektor prywatny czerpaü bĊdzie wówczas czĊĞü lub
caáoĞü dochodów od uĪytkowników, np. uĪytkowników autostrady, podmiotów
korzystających z sieci kanalizacyjnej itp. Dobrze jest pamiĊtaü, Īe czĊsto ich
oczekiwania i moĪliwoĞci finansowe są mniejsze niĪ wysokoĞü opáat wynikająca
z kosztów inwestycji. Z drugiej strony projekt taki otrzyma niĪsze dofinansowanie
z funduszy UE, gdyĪ kalkulowane ono bĊdzie na podstawie luki finansowej, a nie
caákowitego kosztu inwestycji, jak to jest w przypadku projektów, które nie generują
przychodów. Sposób obliczania luki finansowej definiuje art. 55 Rozporządzenia Rady
(WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. Wydatki kwalifikowane (do dofinansowania
z funduszy UE), to róĪnica bieĪącej wartoĞci kosztu inwestycji i bieĪącej wartoĞci
dochodu netto z inwestycji w danym okresie odniesienia. Tym samym w przypadku
inwestycji o wartoĞci 1000, gdzie luka finansowa wyniesie np. 400 dofinansowanie
obliczane bĊdzie w stosunku do kwoty 400 i nigdy nie wyniesie wiĊcej niĪ 85%,
co oznacza, Īe zawsze pozostanie kwota co najmniej 60 [(100%-85%) x 400], którą
bĊdzie trzeba sfinansowaü ze Ğrodków krajowych8.
Natomiast projekty, które nie generują przychodu dofinansowywane są
maksymalnie w 85%, obliczanych w stosunku do caáoĞci kosztów kwalifikowanych.
Zawsze wystĊpuje wiĊc co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych, które muszą zostaü
dofinansowane z wkáadu krajowego. Partner prywatny moĪe pokryü te 15% kosztów
w momencie budowy, natomiast sektor publiczny musi liczyü siĊ z tym, Īe w okresie
eksploatacji bĊdzie musiaá przekazywaü sektorowi prywatnemu wynagrodzenie, dziĊki
któremu odzyska on zainwestowane 15% powiĊkszone o odpowiedni zysk. JednakĪe
przepáywy do sektora prywatnego bĊdą odpowiednio mniejsze niĪ w przypadku, gdyby
nie otrzymano 85% dofinansowania z funduszy UE i partner prywatny oczekiwaá
wynagrodzenia za caáoĞü poniesionych kosztów powiĊkszonych o zysk.
W przypadku kiedy o dofinansowanie z funduszy europejskich ubiegaü siĊ bĊdzie
podmiot prywatny, w sytuacjach gdzie nie jest to wprost rozstrzygniĊte w programie
operacyjnym, zawsze moĪe pojawiü siĊ podejrzenie, Īe mamy do czynienia z pomocą
publiczną. Dla tzw. pomocy regionalnej wiąĪe siĊ to z zastosowaniem stosownych
puáapów pomocy (w Polsce w okresie 2007-2013 bĊdzie to w zaleĪnoĞci od regionu od
30 do 50% kosztów inwestycji dla przedsiĊbiorstw innych niĪ maáe i Ğrednie).
W przypadku moĪliwoĞci wykorzystania Ğrodków unijnych za poĞrednictwem
partnerstwa barierą moĪe byü brak umieszczenia wprost zapisów o moĪliwoĞci ubiegania
siĊ o fundusze UE przez strony umowy PPP. Zapisy dla niektórych dziaáaĔ definiują
beneficjentów szerzej, jako przedsiĊbiorstwa lub podmioty wykonujące zadania wáasne
gminy, co moĪe byü pewną furtką dla realizacji takich projektów. Jednak nie wpisanie
do dokumentów polskich wprost informacji o moĪliwoĞci ubiegania siĊ
o dofinansowanie przez strony umowy PPP, a w niektórych przypadkach nawet celowe
8
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ograniczenie beneficjentów do kilku tylko wymienionych z nazwy podmiotów, moĪe
byü z jednej strony znakiem pewnego podejĞcia instytucji zarządzających, które nie
planują finansowania projektów áączących PPP z funduszami UE lub teĪ wynikaü
z braku dogáĊbnej analizy konsekwencji przyjĊtych zapisów.
Realizacja projektów PPP, a tym bardziej projektów w strukturze hybrydowej,
wymaga znacznego zaangaĪowania i przekonania do tego rozwiązania osób wáączonych
w finansowanie inwestycji publicznych. Szczególnie waĪną rolĊ w procesie odgrywają
osoby, które podejmują decyzje o dofinansowaniu danego projektu z funduszy UE.
Osoby te muszą byü pewne, Īe taka struktura finansowania jest nie tylko najbardziej
korzystna, ale takĪe zgodna z przepisami.
Wiedza na temat partnerstwa publiczno - prywatnego
Na podstawie badaĔ ankietowych przeprowadzonych wĞród 58 osób, którymi byli
pracownicy urzĊdów gmin, instytucji i przedsiĊbiorstw zlokalizowanych w 15 gminach
wiejskich woj. zachodniopomorskiego skupionych wokóá Koszalina wynika, Īe 62%
badanej populacji wie czym jest PPP w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, Īe 38%
respondentów nie sáyszaáo nigdy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub sáyszaáo, ale
zupeánie nie wie, na czym ono polega. Zjawiskiem wysoce niepoĪądanym jest jednak to,
Īe przedstawiciele urzĊdów i instytucji, którzy wiedzą czym jest PPP i na czym polega
taki rodzaj wspóápracy podmiotu publicznego z prywatnym, nie korzystają z niego ani
nie robiáy tego nigdy w przeszáoĞci.
W pytaniu dotyczącym chĊci wspóápracy w ramach PPP przez badane instytucje
i firmy aĪ 47% ankietowanych nie wie czy chciaáaby w przyszáoĞci wspóápracowaü
z podmiotami publicznymi lub prywatnymi w formule PPP. Spowodowane jest to przede
wszystkim sprzecznymi informacjami jakie do nich docierają odnoĞnie tego rodzaju
wspóápracy. Znaczna czĊĞü niezdecydowanych nie wie czy obecnie obowiązujące
przepisy nie zmienią siĊ na „gorsze” lub bĊdą jeszcze bardziej „zawiáe” niĪ obecnie
obowiązująca ustawa o PPP. Dobrym znakiem jest to, Īe mimo podobnych wątpliwoĞci
35% respondentów zdecydowanych jest w przyszáoĞci korzystaü z PPP, gdyĪ widzą
w tym szanse zwiĊkszenia Ğrodków na inwestycje. MoĪliwoĞci nawiązania wspóápracy
nie widzi natomiast 18% pytanych, którzy powiedzieli zdecydowane „NIE” podając
jako argumenty niepewnoĞü takich inwestycji a dokáadniej ryzyko trafienia na
niekompetentnego partnera prywatnego lub publicznego.
Ciekawym faktem jest to, Īe prawie wszystkie badane jednostki wspóápracują
z podmiotami publicznymi lub prywatnymi, a niektóre z nich nie wyobraĪają sobie
dziaáalnoĞci bez takiej wspóápracy. Jednak wspóádziaáanie to nigdy nie miaáo formy PPP
wskazanej przez ustawĊ, jest to raczej wykonywanie czynnoĞci zleconych lub
Ğwiadczenie usáug na podstawie umów o dzieáo.
Obecnie samorządy chĊtnie podejmują wspóápracĊ z prywatnymi
przedsiĊbiorcami, ale na podstawie ogólnych regulacji z zakresu prawa cywilnego.
Równie chĊtnie ubiegają siĊ one o dofinansowania planowanych inwestycji ze Ğrodków
unijnych. Osoby, które zajmują siĊ inwestycjami w urzĊdach gminnych, mają wiele
pomysáów, które pomogáyby w rozwoju ich regionu. Niestety, na wiele z nich nie ma
funduszy. CzĊsto same Ğrodki unijne pokrywają tylko czĊĞü zapotrzebowania
finansowego na dany projekt i tu wáaĞnie istnieje moĪliwoĞü zastosowania PPP, ale Īeby
z niego skorzystaü naleĪy mieü na ten temat wiedzĊ. Jak wynika z przeprowadzonych
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badaĔ 53% respondentów nie wie czy istnieją jakiekolwiek moĪliwoĞci poáączenia
finansowania PPP z finansowaniem z funduszy UE. Spowodowane jest to miĊdzy
innymi tym, Īe w prawie wszystkich badanych instytucjach i urzĊdach nie ma dziaáu ani
osoby, która zajmowaáaby siĊ programami partnerstwa publiczno-prywatnego. Niestety
25% ankietowanych w ogóle nie bierze pod uwagĊ takiej moĪliwoĞci. Uzyskany wynik
jest efektem nieznajomoĞci przepisów dotyczących PPP, jak i braku odpowiedniego
przeszkolenia w tym zakresie. Ankietowani, którzy odpowiedzieli, Īe widzą moĪliwoĞü
poáączenia tych sposobów finansowania niestety w wiĊkszoĞci teĪ nie potrafili podaü
przykáadów takich inwestycji.
Mimo, Īe przepisy dotyczące PPP obowiązują juĪ od trzech lat, jak dotąd
w badanych 15 gminach wiejskich woj. zachodniopomorskiego nie zawarto Īadnej
umowy tego typu, a co za tym idzie wpáyw PPP na absorpcjĊ funduszy Unii Europejskiej
jest zerowy. Pomimo tego faktu ankietowani zostali zapytani, jaki wedáug nich jest
wpáyw partnerstwa publiczno prywatnego na wcháanianie Ğrodków unijnych. Ponad
poáowa respondentów (52%) twierdzi, Īe partnerstwo publiczno-prywatne nie ma
Īadnego wpáywu na absorpcjĊ funduszy z Unii Europejskiej, co mimo wykazanej
wczeĞniej nieznajomoĞci tematu PPP przez wiĊkszoĞü ankietowanych jest stwierdzeniem
jak najbardziej zgodnym ze stanem faktycznym panującym w badanym regionie. Po 5%
osób odpowiadających na ankietĊ uwaĪa wpáyw PPP na absorpcjĊ funduszy unijnych za
duĪy lub bardzo duĪy, a 8% za Ğredni. Odpowiedzi te zostaáy udzielone przez osoby,
które w przeprowadzonej ankiecie wykazaáy siĊ najmniejszą wiedzą z zakresu
wspóápracy miĊdzy podmiotami, natomiast 30% ankietowanych uwaĪa, Īe PPP ma
niewielki wpáyw na pozyskiwanie funduszy z UE, gdyĪ w skali Polski wpáyw ten istnieje
ale jest naprawdĊ nie znaczny.
Podsumowanie
Sytuacja ekonomiczna gmin wiejskich skáania je do poszukiwania nowych Ĩródeá
finansowania. Oprócz Ğrodków, które moĪliwe są do pozyskania z funduszy
strukturalnych, jednym z rozwiązaĔ jest realizacja projektów w ramach wspóápracy
z partnerem prywatnym. W wyniku przeprowadzonych badaĔ wykazano, iĪ w wielu
instytucjach, urzĊdach i przedsiĊbiorstwach zlokalizowanych na terenie gmin wiejskich
woj. zachodniopomorskiego poziom wiedzy na ten temat jest stanowczo zbyt niski.
Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdziü, Īe w badanych jednostkach
samorządowych nie funkcjonuje partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu ustawy
z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Poáączenie partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowania z funduszy Unii
Europejskiej, jest wielką ale niewykorzystaną szansą na rozwój obszarów wiejskich.
NaleĪy w związku z tym jak najszybciej przezwyciĊĪyü bariery związane z powszechną
nieznajomoĞcią metodologii wdraĪania projektów PPP oraz zlikwidowaü utrudnienia
w przepisach spowodowane niejasnym zapisem prawnym.
Jednak naleĪy wziąü pod uwagĊ fakt, Īe nie bĊdzie to z pewnoĞcią metoda
powszechna. Konieczny nakáad Ğrodków (finansowych, czasowych) jest zbyt duĪy, aby
móc tĊ metodĊ wykorzystywaü dla projektów maáych lub o Ğredniej wielkoĞci. MetodĊ tĊ
warto rozwaĪaü dla najwiĊkszych projektów, gdzie wystĊpuje istotny problem
z finansowaniem, zaliczających siĊ do priorytetowych obszarów UE (transport,
Ğrodowisko, rozwój regionalny) i dla których moĪna spodziewaü siĊ znacznej wartoĞci
dodanej związanej z zaangaĪowaniem sektora prywatnego. W przypadku badanego
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regionu moĪe to byü np. budowa lotniska w Zegrzu Pomorskim. Rozwiązaniem moĪe
byü skomplikowana i trudna w realizacji struktura hybrydowa, która ma wiele zalet,
zarówno w zakresie korzystania z funduszy UE, jak i ze wspóápracy z partnerem
prywatnym.
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Summary
Private-Public Partnership (PPP) that is provision of public service benefits by private
entities is a legitimized form of cooperation between private enterprise supported by private funds
from the public sector at all levels. This mean of infrastructure development and provision of
public service economic benefits is an advanced form of investing in the public sector in most
countries in the world but non in the Poland.
The aim of this master's thesis is to study cooperation between public and private entities
and to analyze the influence of partnership on the absorption of EU funds in the region of Koszalin
by testing projects implemented within the framework of PPP.
PPP may significantly contribute to improve the quality of provision of services, increase
expenditure on crucial investments and also may contribute to effectiveness when it comes to
making the most of the EU funds, nevertheless, as researches show, it does not function practically
in our region what means that its influence on absorption of EU funds is none.
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CZĉĝû III

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE, PROCESY

Eugeniusz Pudeákiewicz

Spóádzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej
Cooperative forms of economic activity in Poland and in other
countries of the European Union
Gáównym celem opracowania jest uĞwiadomienie potrzeby identyfikacji róĪnych
spóádzielczych form gospodarowania w Ğwiecie, a zwáaszcza w Polsce i w innych krajach Unii
Europejskiej, ukazując jednoczeĞnie dylematy i antynomie spóádzielczej metody gospodarowania.
Wydaje siĊ, Īe refleksja teoriopoznawcza i metodologiczna w tym zakresie przyczyni siĊ do
prowadzenia pogáĊbionych studiów, analiz oraz badaĔ empirycznych nad naturą i specyfiką
spóádzielczej metody gospodarowania. SpóádzielczoĞü we wspóáczesnym Ğwiecie coraz czĊĞciej
bĊdzie siĊ odnajdywaü w ramach ekonomii spoáecznej.

WstĊp
SpóádzielczoĞü, jako swoisty, specyficzny, jakoĞciowo róĪny i odrĊbny system
spoáeczno – gospodarczy powstaáa ponad 160 lat temu w warunkach gospodarki
rynkowej. Z istoty swej jest ona apolityczną, akapitaáową, ponadustrojową,
ponadkontynentalną i ponadklasową formą ruchu spoáeczno – gospodarczego.
W niniejszym opracowaniu podjĊto próbĊ identyfikacji róĪnych spóádzielczych
form gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej wraz
z nakreĞleniem kierunków ich ewolucji i zmian, ukazując jednoczeĞnie dylematy
i antynomie spóádzielczej metody gospodarowania we wspóáczesnym Ğwiecie1.
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego i metoda
gospodarowania
Pierwszym trwaáym doĞwiadczeniem w organizowaniu spóádzielni, stanowiącym
wzorzec dla ruchu spóádzielczego w skali krajowej i miĊdzynarodowej, byáo zaáoĪenie w
1844 r. spóádzielni spoĪywców w Rochdale w Anglii. Grupa 28 tkaczy z Rochdale w
póánocnej Anglii, zdesperowanych zawyĪonymi cenami i záą jakoĞcią towarów
sprzedawanych przez miejscowych kupców zaáoĪyáa spóádzielniĊ spoĪywców pod nazwą
„Rochdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów”.
Spóádzielcza metoda gospodarowania jest waĪnym ogniwem w gospodarkach
wspóáczesnego Ğwiata, w tym takĪe na Jednolitym Europejskim Rynku, jak

1

W opracowaniu wykorzystano przemyĞlenia i wybrane fragmenty zawarte w ksiąĪce autora
pt. SpóádzielczoĞü wiejska, Centrum Informacji MenedĪera, Warszawa 1999.
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i w wielofunkcyjnym rozwoju wsi, jej infrastruktury technicznej i spoáecznej,
w krzewieniu róĪnych form postĊpu:
x gospodarczego,
x biologicznego,
x organizacyjno – technicznego,
x spoáecznego.
Celem podstawowym spóádzielczoĞci byáo i jest organizowanie efektywnego
i racjonalnego gospodarowania przede wszystkim po to, aby na podstawie uzyskanych
wyników zaspokajaü ekonomiczne i spoáeczno – kulturalne potrzeby i aspiracje
czáonków spóádzielni, ich rodzin oraz lokalnej spoáecznoĞci. Cel ten spóádzielczoĞü
realizuje na miarĊ moĪliwoĞci, jakie stwarza ustrój spoáeczno – gospodarczy, w którym
dziaáa.
Konstruktywnym elementem spóádzielczoĞci, istotnym w spoáecznoĞciach
lokalnych, jest idea wspóádziaáania, solidaryzmu grupowego oraz ksztaátujących siĊ
wiĊzi czáonkowskich i postaw samorządowych potĊgujących racjonalne
gospodarowanie2.
Istota spóádzielczej metody gospodarowania wyraĪa siĊ najpeániej
w jednoczesnej dbaáoĞci o efektywnoĞü spoáeczną i efektywnoĞü ekonomiczną
we wszystkich moĪliwych spóádzielczych formach gospodarowania3.
EfektywnoĞü ekonomiczna, jako relacja efektów do uĪytych Ğrodków, jest tylko
jednym ze sposobów oceny funkcjonowania podmiotów spóádzielczych. Drugim
istotnym i waĪnym elementem oceny jest ich efektywnoĞü spoáeczna.
EfektywnoĞü spoáeczna jest wynikiem okreĞlonej polityki socjalnej samorządów
w konkretnych spóádzielniach, stosowanych preferencji, sposobów dysponowania
funduszem
socjalnym.
Jest
wyrazem
dąĪeĔ
w
realizacji
równoĞci
i sprawiedliwoĞci spoáecznej oraz spoáecznie poĪądanych postaw, wzorów, norm i zasad
postĊpowania. EfektywnoĞü spoáeczna przyczynia siĊ do pogáĊbiania zróĪnicowania lub
do jego eliminacji, zmierzając do ksztaátowania siĊ prawidáowych stosunków
miĊdzyludzkich, twórczo wpáywających na przebieg prowadzonej dziaáalnoĞci przez
dane podmioty spóádzielcze.
Spóádzielnia jest jednoczeĞnie przedsiĊbiorstwem i zrzeszeniem osób, tworząc
niepowtarzalny, odrĊbny system spoáeczno – ekonomiczny.
Istotą systemu spoáeczno – ekonomicznego spóádzielni jest to, iĪ w jednym
tworze organizacyjnym wystĊpuje:
x organizacja gospodarcza o cechach przedsiĊbiorstwa, wymagająca stosowania
zasad rachunku ekonomicznego oraz
x zrzeszenie spoáeczne (grupa spoáeczna) z ideą wspóádziaáania, samorządnoĞci
i samodzielnoĞci.

2

Por. m.in. M. G. BrodziĔski, Spóádzielnie – czáonkowie – samorządy. Z problematyki wiĊzi oraz rozwoju
spóádzielczoĞci wiejskiej, Zakáad Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2007.
3
Zob. na ten temat E. Pudeákiewicz, Samorząd a efektywnoĞü ekonomiczna i spoáeczna w RSP, „Studia
i Monografie” 1990, nr 50.
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Podstawowymi elementami spóádzielni jako grupy spoáecznej są:
x czáonkowie, ich cechy, postawy, wartoĞci, zasady, reguáy postĊpowania
okreĞlające identycznoĞü grupy i ciągáoĞü jej trwania,
x zadania grupy i funkcje jej czáonków, Ğrodki sáuĪące realizacji zadaĔ,
x elementy utrzymujące spójnoĞü wewnĊtrzną grupy, tzn. spóádzielcze
instytucje samorządowe (walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza), system kontroli
spoáecznej,
x Ğrodki i instytucje regulujące wzajemne oddziaáywania i stosunki z czáonkami
innych spóádzielni,
x elementy materialne, symbole i wartoĞci stanowiące materialną podstawĊ
trwania i integracji grupy.
Spóádzielnia jako grupa spoáeczna jest systemem wzglĊdnie zamkniĊtym.
Samorząd spóádzielczy jest na ogóá traktowany jako waĪny instrument
zarządzania, stanowiący o atrakcyjnoĞci spóádzielczej metody gospodarowania.
Efektywne i skuteczne zarządzanie w spóádzielniach jest wówczas moĪliwe, gdy
mamy wzglĊdnie czytelny ich system spoáeczno – ekonomiczny. Czytelny, tzn., Īe:
x wszystkie jego elementy są okreĞlone, wiadomo, jaki jest zakres obowiązków
i przywilejów na poszczególnych stopniach drabiny zawodowej przypisanych do
okreĞlonych pozycji i ról,
x wiadomo, na co moĪna liczyü w takim systemie spoáeczno – ekonomicznym,
x wiadomo, jakie dziaáania i decyzje mają szanse powodzenia, jakie natomiast
są skazane na niepowodzenie z powodu utartych sposobów myĞlenia, przyzwyczajeĔ,
nawyków, sympatii i antypatii, uksztaátowanych wiĊzi wspóáĪycia miĊdzyludzkiego,
x znany jest na ogóá arsenaá Ğrodków, symboli, czynników wiĊzi
integracyjnych, identyfikacji decydujących o jego odrĊbnoĞci,
x wszystkim czáonkom i pracownikom powszechnie jest znany cel istnienia
danego przedsiĊbiorstwa spóádzielczego, jego podstawowe funkcje, ku czemu ma ono
zmierzaü i od kogo ma zaleĪeü powodzenie podstawowych zadaĔ produkcyjnych.
Są trzy páaszczyzny weryfikacji samorządu i samorządnoĞci jako podstawowych
instrumentów zarządzania:
x formalno – prawno – organizacyjna, a wiĊc zgodnoĞü dziaáania instytucji
samorządu z prawem spóádzielczym, statutami i regulaminami wewnĊtrznymi
spóádzielni,
x bezpoĞredniego uczestnictwa czáonków spóádzielni w zarządzaniu poprzez ich
wpáyw na formowanie planów spoáeczno – gospodarczych, marketingowych,
finansowych, socjalno – kulturalnych, regulaminów wewnĊtrznych oraz wszelkiego
rodzaju uchwaá okreĞlających strategiĊ rozwoju spóádzielni,
x postaw i zachowaĔ w procesach produkcyjnych oraz uksztaátowanych
stosunków miĊdzyludzkich.
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W ideaá spóádzielczej metody gospodarowania musi byü wspóáczeĞnie
wkomponowany takĪe system zarządzania menedĪerskiego oraz system zarządzania
marketingowego4, ale wedle okreĞlonych zasad, ideaáów i reguá spóádzielczych.
Czáonkowie spóádzielni, bĊdąc wáaĞcicielami majątku spóádzielni, mają prawo
bezpoĞrednio i poprzez wybrane organy (walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli,
zarząd, radĊ nadzorczą, komisjĊ rewizyjną) zarządzaü i sprawowaü demokratyczną
kontrolĊ nad jej dziaáalnoĞcią.
Zarządzanie spóádzielnią5 odbywa siĊ z zachowaniem nastĊpujących reguá:
x prawa czáonków są równe (kaĪdy czáonek spóádzielni ma jeden gáos),
x czáonek ma prawo do udziaáu w podejmowaniu decyzji wywierających wpáyw
na dziaáalnoĞü spóádzielni,
x organy zarządzające są wybierane oraz odpowiedzialne przed czáonkami,
x dziaáalnoĞü organów spóádzielni podlega demokratycznej kontroli.
Ustawa Prawo Spóádzielcze stwarza moĪliwoĞci funkcjonowania w spóádzielni
zarządu jednoosobowego, jak równieĪ wchodzenie w skáad tego organu osób nie
bĊdących czáonkami spóádzielni6. W zdecydowanej wiĊkszoĞci spóádzielni funkcjonują
jednakĪe zarządy wieloosobowe (trzy- i piĊcioosobowe), wybierane spoĞród czáonków
spóádzielni.
KoniecznoĞü wprowadzenia w spóádzielniach systemu zarządzania
menedĪerskiego jest wywoáana mechanizmami rynkowymi.
Funkcje kierownicze wykonuje w tym przypadku w imieniu i na zlecenie
czáonków spóádzielni menedĪer, który za swą dziaáalnoĞü odpowiada przed walnym
zgromadzeniem. Ten system zarządzania gwarantuje wiĊkszy profesjonalizm
podejmowanych decyzji, ich efektywnoĞü i skutecznoĞü, lecz jednoczeĞnie ogranicza
moĪliwoĞci decyzyjne czáonków w zakresie dziaáalnoĞci bieĪącej.
Podstawowym wymogiem funkcjonowania menedĪera w spóádzielni jest
akceptacja przez niego zasad, wartoĞci, ideaáów i celów spóádzielczoĞci.
Kierując przedsiĊbiorstwem spóádzielczym menedĪer nie moĪe swoim
postĊpowaniem przyczyniaü siĊ do degradacji samorządu spóádzielczego. Czáonkowie
spóádzielni w systemie menedĪerskim pozostają nadal nie tylko wáaĞcicielami majątku
spóádzielni, ale i jej zarządcami, m.in. przez kontrolĊ pracy menedĪera.
Weryfikacja pracy menedĪera przez rynek oznacza przede wszystkim:
x uzyskiwanie takich dochodów, które pozwolą na rozwój, przy zapewnieniu
satysfakcjonujących korzyĞci materialnych i niematerialnych dla czáonków,
x unowoczeĞnienie organizacji przedsiĊbiorstwa i realizacjĊ postĊpu
technicznego i technologicznego,
4

Na temat systemu zarządzania marketingowego zob. m.in. odpowiednie rozdziaáy w pracach Ph. Kotlera oraz
M. Adamowicz (red.), EfektywnoĞü zarządzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
5
Szerzej na ten temat zob. m.in.: S. Dyka, P. Grzegorzewski, Zarządzanie spóádzielnią, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2000;
K. Wierzbicki, Zarządzanie spóádzielnią w warunkach gospodarki rynkowej. Poradnik dla kadry kierowniczej,
Krajowy Związek Rewizyjny Spóádzielni „SCh”, Warszawa 1997.
6
Zob. art. 49 § 1 (rozdziaá 3 Zarząd) Ustawy z dnia 16 wrzeĞnia 1982 r. Prawo Spóádzielcze (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, Nr 233,
poz. 1993; z 2006 r. Nr 94, poz. 651).
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x rozszerzenie zakresu dziaáalnoĞci gospodarczej,
x uzyskanie pozytywnego „image” spóádzielni zarówno na rynku jak i wĞród
czáonków,
x uzyskanie co najmniej równorzĊdnej pozycji wĞród konkurencji branĪowej
i kapitaáowej.
SpóádzielczoĞü polska i w innych krajach Unii Europejskiej nie moĪe
w warunkach gospodarki rynkowej prowadziü racjonalnej i efektywnej dziaáalnoĞci bez
marketingu. Zapotrzebowanie na wiedzĊ o marketingu obserwuje siĊ coraz czĊĞciej
wĞród kadr kierowniczych spóádzielni.
Marketing jest definiowany w róĪny sposób. AmerykaĔski profesor Philip Kotler
– jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu – przyjmuje nastĊpującą
definicjĊ: „marketing jest procesem spoáecznym i zarządczym, dziĊki któremu konkretne
osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąü poprzez tworzenie,
oferowanie i wymianĊ posiadających wartoĞü produktów”7.
WiĊksza konkurencyjnoĞü spóádzielni moĪliwa jest poprzez wykorzystanie zasad,
narzĊdzi i instrumentów marketingu, formuáowanie strategii, pomocnych
w zwiĊkszaniu efektywnoĞci na róĪnych rynkach.
Istotą marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów, konsumentów.
We wspóáczesnych warunkach konkurencyjnej gospodarki w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej marketing traktowany jest jako forma zarządzania
spóádzielnią. Peáni on rolĊ integrującą pozostaáe funkcje przedsiĊbiorstwa
spóádzielczego, którego celem jest uzyskanie satysfakcji klienta oraz otwartoĞci na jego
sugestie, albowiem klient decyduje o istnieniu przedsiĊbiorstwa spóádzielczego.
Zdecydowana wiĊkszoĞü polskich spóádzielni znajduje siĊ w początkowej fazie
zarządzania marketingowego. Tylko nieliczne z nich (np. Spóádzielnia Mleczarska
„Kotlin”) stosują w praktyce system zarządzania marketingowego.
Istnienie warunków makroekonomicznych, wáaĞciwych dla dojrzaáej gospodarki
rynkowej, nie kreuje automatycznie reguá i zasad postĊpowania marketingowego. O tym
decydują przede wszystkim same firmy. Charakterystyczne dla spóádzielni
zorientowanych marketingowo są nastĊpujące dziaáania:
x Prowadzenie badaĔ marketingowych zgodnie z uznaną zasadą, Īe nie ma
marketingu bez badaĔ rynku, które stanowią podstawĊ decyzji produkcyjnych i
handlowych.
x OkreĞlenie, na podstawie badania rynku, segmentu rynku, do którego
spóádzielnia ma zamiar adresowaü swoje produkty lub usáugi.
x Staáe komunikowanie siĊ z otoczeniem, np. poprzez badania rynku
i stosowanie róĪnych technik promocji. Systematycznie gromadzone informacje
marketingowe stanowią podstawĊ wszelkich decyzji.
x Podstawą ekspansji na konkurencyjnych rynkach jest okreĞlenie
dáugofalowych celów firmy, która wciela je w Īycie, prowadząc róĪne strategie
marketingowe.

7
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraĪanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa
1994, s. 6.
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x Uznanie standardów obowiązujących na rynkach Unii Europejskiej,
a dotyczących np.: jakoĞci produktów, wzornictwa opakowaĔ, systemów
informacyjnych, logistyki, sporządzania biznesplanów itp.
x Staáego doksztaácania menedĪerów w zakresie zarządzania marketingowego,
strategii marketingowych, jĊzyków obcych.
x Przestrzeganie etyki zawodowej, nieograniczenie na rynku praw innych
podmiotów gospodarczych, dąĪenie do zysku w granicach prawa, przestrzeganie
obowiązujących w spoáeczeĔstwie reguá gry.
Kryteria te pozwalają stwierdziü czy daną spóádzielniĊ moĪna zaliczyü do grona
zorientowanych marketingowo, czy teĪ nie.
Istota marketingu nie jest áatwa do okreĞlenia, o czym Ğwiadczy róĪnorodnoĞü
sposobów jego definiowania. Wynika to stąd, Īe marketing nie jest spójną dziedziną
nauki, jak fizyka, chemia, geografia czy biologia, lecz zapoĪycza obficie koncepcje,
metody i techniki badawcze z ekonomii, prawa, matematyki, statystyki, psychologii,
socjologii, etyki, organizacji i zarządzania i innych dziedzin.
Zarządzanie marketingowe wymaga integrowania organów samorządu
spóádzielczego oraz caáej zaáogi (wszystkich czáonków i pracowników) wokóá klienta.
Powoáanie dziaáu marketingu i zatrudnianie nawet najlepszych specjalistów niewiele
zmieni, jeĞli spóádzielnia jako caáoĞü nie bĊdzie zorientowana marketingowo.
Budowanie dobrego wizerunku firmy to nie tylko dobry produkt, dziaá
marketingu, ale takĪe informacje przenoszone do otoczenia przez czáonków
i pracowników. KaĪdy kontakt z klientem jest waĪny dla budowania pozytywnego
wizerunku firmy. Z tego teĪ wzglĊdu niezmiernie istotne jest przekazywanie na zewnątrz
pozytywnych informacji o firmie.
W marketingowym zarządzaniu firmą spóádzielczą istotne znaczenie ma
innowacyjnoĞü i kreatywnoĞü. SzybkoĞü wprowadzania zmian powoduje, Īe aby odnieĞü
sukces konieczne jest ciągáe podnoszenie kwalifikacji. Caáa zaáoga powinna respektowaü
zasadĊ rerum novarum cupidus (chciwy nowych rzeczy). Czáonkom i pracownikom
naleĪy zapewniü duĪą swobodĊ twórczą, aby zachĊciü ich do wszelkiej inicjatywy oraz
generowania nowych pomysáów. Tylko dobre pomysáy i wdroĪenie innowacji mogą
zapewniü przewagĊ konkurencyjną na rynku.
Powodzenie zarządzania marketingowego zaleĪy od:
x przyzwyczajenia przez kierownictwo i wiĊkszoĞü personelu do
marketingowego sposobu myĞlenia,
x wáaĞciwego rozumienia funkcji i czynnoĞci marketingowych w strukturze
organizacyjnej spóádzielni,
x opanowania umiejĊtnoĞci posáugiwania siĊ narzĊdziami marketingu,
x zainteresowania wszystkich komórek organizacyjnych celami i strategią
firmy,
x stopnia decentralizacji systemu zarządzania.
WdraĪanie zarządzania marketingowego w spóádzielni moĪe napotkaü pewne
bariery, które spowalniają ten proces. Do najwaĪniejszych przyczyn powolnego
wdraĪania zarządzania marketingowego naleĪą:
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x niedostateczna podaĪ specjalistów posiadających umiejĊtnoĞci posáugiwania
siĊ narzĊdziami i reguáami marketingu,
x niedostateczny poziom wiedzy marketingowej wĞród kadry kierowniczej,
x istniejąca niechĊü do dyscypliny realizacji planu marketingowego,
x nadmierna wiara w cudowne wáaĞciwoĞci marketingu oraz niedostrzeganie
faktu, Īe marketing moĪe byü skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie poparty wysokimi
kompetencjami w technologii i zarządzaniu finansami,
x dominacja postaw konsumpcyjnych i kunktatorskich w wielu spóádzielniach,
które nie pozwalają na wdroĪenie marketingu, o ile wymaga to zmiany struktury
organizacyjnej i korekty w kompetencjach czáonków i pracowników,
x maáo przejrzysta struktura kanaáów dystrybucji.
Zarządzanie marketingowe w spóádzielni nie jest procesem áatwym
i przebiegającym bezkonfliktowo. Wzbogacenie filozofii zarządzania spojrzeniem
marketingowym rodzi róĪnorodne konflikty, które rysują siĊ na styku funkcjonowania
poszczególnych dziaáów organizacyjnych przedsiĊbiorstwa. Rozpoznanie Ĩródeá, zakresu
i natĊĪenia tych konfliktów moĪe uáatwiü podejmowanie decyzji, które pozwalają na ich
eliminowanie bądĨ áagodzenie.
Sprawne zarządzanie marketingowe, bĊdące swoistą filozofią prowadzenia
biznesu, pozwala dostosowaü dziaáalnoĞü spóádzielni do zmiennego otoczenia
rynkowego, umoĪliwiü efektywne wspóázawodnictwo na rynku, a takĪe zapewniü
rozwój polskim spóádzielniom.
Identyfikacja przedspóádzielczych form gospodarowania w perspektywie
historycznej
K. Boczar8 uwaĪa, Īe najwczeĞniejsze formy wspóádziaáania o typie pomocy
wzajemnej wystĊpowaáy juĪ w staroĪytnoĞci. Przykáadem mogą byü tu zrzeszenia
dzierĪawców i rzemieĞlników w Egipcie, Īydowskie zrzeszenia pasterskie i gminy
o charakterze wspólnot nad Morzem Martwym, greckie stowarzyszenia rzemieĞlników,
górników, rybaków, rzymskie kolegia cieĞli, kowali, szewców, garncarzy, lekarzy
i muzyków.
Z kolei w Europie Ğredniowiecznej wskazuje siĊ na gospodarkĊ rodową na wsi
oraz na cechy i gildie w miastach, na zrzeszenia dla wspólnych polowaĔ, prowadzenia
tartaków, máynów, pasterstwa (w Niemczech i Francji), zagospodarowania ziem
(w Szkocji i Walii), urządzania i konserwacji tam i grobli (w Holandii), budowy
urządzeĔ nawadniających (w Hiszpanii i we Wáoszech). Za najbardziej reprezentatywne
w Ğredniowieczu uwaĪa siĊ: rosyjski mir, poáudniowosáowiaĔską zadrugĊ, szwajcarskie
Marktgenossenschaften i francuskie fruitiéres.
Rosyjski mir związany byá ze wspólną wáasnoĞcią ziemi, ale uprawianą
indywidualnie. Nadzór spoáeczny nad ziemią uprawianą indywidualnie sprawowany byá
przez instytucjĊ zwaną mirem. W skáad tej instytucji wchodzili wszyscy doroĞli
mĊĪczyĨni z danej wsi. Instytucje zwane mirem miaáy za zadanie:
x przydziaá gruntów poszczególnym rodzinom,
8

K. Boczar, SpóádzielczoĞü. Problematyka spoáeczna i ekonomiczna, PWE, Warszawa 1986, s. 27-28.
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x sprawowanie kontroli nad uĪytkowaniem ziemi przez stosowanie
obowiązkowego páodozmianu,
x przejĊcie odpowiedzialnoĞci za dostarczanie produktów,
x przejĊcie odpowiedzialnoĞci za Ğwiadczenie pracy na cele publiczne.
PoáudniowosáowiaĔska zadruga byáa wielką rodziną liczącą nawet 100 osób,
zarządzaną przez tzw. starszyznĊ. W zadrudze wszyscy czáonkowie mieli równe prawa,
a waĪniejsze decyzje byáy podejmowane wspólnie. Czáonkowie zadrugi wáadali caáym
jej gruntem i bydáem, a czĊsto równieĪ mieszkali w jednej wielkiej zagrodzie. Podobnie
jak mir, zadruga poĞredniczyáa miĊdzy jej czáonkami a wáadzą publiczną.
Szwajcarskie Marktgenossenschaften miaáy charakter wspólnot wiejskich,
o wysokim stopniu autonomii i demokratycznej strukturze. Posiadaáy one:
x pewną wydzieloną wspólną wáasnoĞü,
x organizowaáy indywidualną uprawĊ wspólnych gruntów,
x decydowaáy o Ğwiadczeniach poszczególnych rodzin na rzecz wspólnych
celów.
Organy zarządzające pochodziáy z wyborów organizowanych na zasadzie
równych praw. KaĪdy czáonek Szwajcarskiego Marktgenossenschaften miaá obowiązek
pracy dla wspólnego dobra.
Francuskie fruitiéres jako zrzeszenia rolnicze zrzeszaáy po kilkanaĞcie
gospodarstw, zajmujących siĊ chowem bydáa mlecznego. Celem tych gospodarstw byáa
przede wszystkim wspólna produkcja serów, a takĪe ich wspólna sprzedaĪ.
Przedspóádzielcze formy gospodarowania o typie wzajemnej pomocy
na ziemiach dawnej Polski przybieraáy róĪnorakie formy wspóádziaáania9. Warto
tu wymieniü:
x cechy rzemieĞlnicze i gildie kupieckie w miastach z wszystkimi
charakterystycznymi dla nich funkcjami prawno – publicznymi;
x banki poboĪne, udzielające kredytów konsumpcyjnych najuboĪszym
mieszkaĔcom
miast
oraz
kredytów
produkcyjnych
rzemieĞlnikom
i kramarzom;
x sąsiedzka pomoc w pracach polowych (tzw. táoki);
x wspólny wypas bydáa i owiec;
x instytucje drobnego kredytu w postaci kas pieniĊĪnych i magazynów
zboĪowych;
x pomoc najuboĪszym w przetrwaniu przednówka;
x organizowanie wymiany towarowej;
x zespoáowa obrona prawna przed samowolą paĔską;
x straĪ nocna dla ochrony przed poĪarami i záodziejami, a takĪe niekiedy przed
wrogiem zewnĊtrznym (np. gáoĞna, uwieĔczona powodzeniem, obrona wsi Nowosielce
w byáym woj. przemyskim przed Tatarami przez gromadĊ wiejską pod wodzą wójta
Pyrza);
9

Szerzej na ten temat zob.: S. Inglot, Przedspóádzielcze formy wspóádziaáania w dawnej Polsce, w: S. Inglot
(red.), Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego (czĊĞü I do 1918 r.), Zakáad Wydawnictw CRS, Warszawa
1971, s. 7-38.
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x obrona grup zawodów o szczególnym natĊĪeniu zagroĪeĔ losowych, tj. wĞród
górników (tzw. gwarectwa) i wĞród rybaków (tzw. maszoperie kaszubskie, zajmujące siĊ
wspólnymi poáowami i zapewnieniem opieki nad rodzinami rybaków, którzy zginĊli na
morzu).
Najbardziej dojrzaáą, oryginalną i wyjątkową na ówczesne czasy koncepcją
w zakresie przedspóádzielczych form gospodarowania, nowych form wspóápracy
cháopskiej byáo Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania siĊ Wspólnie
w NieszczĊĞciach utworzone w 1816 r. przez wybitnego dziaáacza, reformatora,
uczonego, filozofa, ideologa polskiego oĞwiecenia, publicystĊ, ksiĊdza Stanisáawa
Staszica10. Podstawą dziaáalnoĞci Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego byáa
fundacja o charakterze filantropijnym z wieloma elementami samopomocy
zrzeszeniowej. Stanisáaw Staszic z wáasnych dóbr nadaá kilkuset cháopom tytuáem
wieczystej dzierĪawy z prawem do dziedziczenia dziaáki (gospodarstwa rolne)
o maksymalnej wielkoĞci 60 morgów, pod warunkiem przestrzegania zasad
Towarzystwa. Statut Fundacji podpisaáo 329 gospodarzy „ojców rodzin”. Początkowo
towarzystwo skáadaáo siĊ z 8 wsi i przylegáej do nich czĊĞci miasta Hrubieszowa.
àącznie stanowiáo to obszar okoáo 6 tys. ha gruntów dworskich i wáoĞciaĔskich.
Za wieczyste uĪytkowanie gruntów paĔszczyĨnianych cháopi páacili tzw. czynsz
doczesny do Ğmierci fundatora jako ostatniego wáaĞciciela. 2,7 tys. ha gruntów,
bĊdących dobrami Staszica, nie zostaáo rozdzielonych pomiĊdzy gospodarzy i stanowiáo
wspólną wáasnoĞü Towarzystwa. Skáadaáy siĊ na nie lasy, stawy, pastwiska, karczmy
i máyny wraz z ziemią naleĪącą do nich. Czáonkowie Hrubieszowskiego Towarzystwa
Rolniczego zostali zobowiązani do páacenia rocznie po 2 zá na wspólne cele, w tym na
rozwijanie dziaáalnoĞci gospodarczej, spoáecznej i oĞwiatowej.
Dochody ze wspólnej wáasnoĞci Towarzystwa przeznaczano m.in. na dotacje dla
Banku Hrubieszowskiego Towarzystwa, który udzielaá poĪyczek na cele inwestycyjne i
na rozwój gospodarki rolnej czy innej zarobkowej dziaáalnoĞci czáonków Towarzystwa.
Rada Towarzystwa speániaáa róĪnorodne funkcje spoáeczne i kulturalne, jak wzajemna
pomoc w wypadkach losowych, opieka nad starcami, sierotami, chorymi, prowadzenie
szkóá elementarnych, udzielanie stypendiów na dalsze studia.
Wyksztaácenie wiĊzi spoáecznej, solidarnoĞü czáonków byáa wiĊc u podstaw
dziaáalnoĞci Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. Czáonkowie wspólnie
odpowiadali za páacenie podatków, a w wypadku szkód powstaáych z powodu poĪaru
byli zobowiązani do wzajemnej pomocy przy odbudowie domów i zabudowaĔ
gospodarczych pogorzelców, a w razie nieurodzaju lub gradu – do wspomoĪenia
pokrzywdzonych.
„Mimo podáoĪa filantropijnego i nie w peáni demokratycznych form zarządu – jak
pisze K. Boczar - w dziaáalnoĞci Towarzystwa byáo tyle elementów samorządnej
samopomocy spoáecznej, iĪ Staszica nazwano ojcem polskiej spóádzielczoĞci”11.

10

Na temat dziaáalnoĞci i dokonaĔ S. Staszica istnieją liczne i wszechstronne opracowania. Zob. m.in.:
Z. Chyra – Rolicz, Stanisáaw Staszic prekursor spóádzielczoĞci rolniczej, Pracownia Wydawnicza Instytutu
Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2004.
11
K. Boczar, SpóádzielczoĞü… jw., s. 99.
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W dziele Towarzystwa znajdujemy dostatecznie duĪo elementów nazywanych
póĨniej spóádzielczymi. Są to m.in. takie zasady, jak:
x ograniczenie stanu posiadania ziemi,
x zespoáowe prowadzenie okreĞlonych rodzajów dziaáalnoĞci gospodarczej,
x zespoáowe realizowanie opieki spoáecznej z funduszów pochodzących
ze wspólnych gospodarstw,
x zespoáowe prowadzenie dziaáalnoĞci oĞwiatowej,
x pewne zaląĪki samorządu zainteresowanych.
Z tych wiĊc powodów – wydaje siĊ wiĊc – ze wszech miar sáuszne, aby nazwaü
Staszica prekursorem polskiej spóádzielczoĞci rolniczej. MoĪna nawet pójĞü dalej.
Gdyby – jak sáusznie zauwaĪa K. Boczar – Staszic stworzyá pierwociny zasad
spóádzielczych w warunkach samodzielnoĞci paĔstwowej i w jĊzyku o zasiĊgu
Ğwiatowym, byáby zaliczany do pierwszych twórców spóádzielczoĞci w skali
Ğwiatowej12.
Trzy podstawowe modele (systemy) spóádzielczej metody gospodarowania
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego nie jest jednolita
pod wzglĊdem teoriopoznawczym. Peány ogląd spóádzielczoĞci, zrozumienia jej natury
i istoty zmian oraz ewolucji jest moĪliwy prowadząc pogáĊbione studia i analizy
w 8 porządkach (perspektywach poznawczych):
1. w porządku aksjologicznym (zasad, idei, wartoĞci i walorów spóádzielczych),
2. w porządku historycznym,
3. w porządku prawnym,
4. w porządku terminologiczno – semantycznym,
5. w porządku teoretyczno – metodologicznym,
6. w porządku empirycznym,
7. w porządku aplikacyjnym,
8. w porządku prognostycznym.
W kaĪdym z wymienionych porządków (perspektyw poznawczych) moĪna
odnaleĨü odmienne, zróĪnicowane podejĞcie do spóádzielczoĞci jako formy ruchu
spoáeczno – gospodarczego i metody gospodarowania.
W literaturze Ğwiatowej, dotyczącej spóádzielczoĞci (zwáaszcza rolniczej)
powszechnie znane są trzy modele (systemy) spóádzielczoĞci13:
1.
model (system) F. W. Raiffeisena,
2.
model (system) Schulzego z Delitzsch,
3.
model (system) W. Haasa.

12

TamĪe, s. 100.
W literaturze dotyczącej spóádzielczoĞci rolniczej pojĊcie modelu i systemu uĪywane jest zamiennie. Model
(system) zawiera hipotetyczną konstrukcjĊ myĞlową, na ogóá spójną i koherentną wewnĊtrznie, godną
naĞladowania, odwzorowywania i powielania. Innymi sáowy przez model (system) naleĪy rozumieü wzór,
wedáug którego coĞ jest lub ma byü wykonane.
13
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Charakterystycznymi cechami modelu (systemu) Raiffeisena są14:
x maáy zasiĊg dziaáania spóádzielni, w zasadzie nie przekraczający granic parafii
(liczącej na ogóá 500 do 2000 mieszkaĔców),
x niskie udziaáy,
x odpowiedzialnoĞü nieograniczona i solidarna czáonków za zobowiązania
spóádzielni,
x spoáeczna, honorowa praca w spóádzielni (z wyjątkiem stanowisk
pocháaniających szczególnie duĪo czasu),
x przeznaczenie wypracowanych nadwyĪek gáównie na fundusze niepodzielne,
x pionowa integracja spóádzielni.
Podstawą Raiffeisenowskiego modelu (systemu) spóádzielczoĞci byáy swoiste,
odrĊbne zasady i motywy etyczne, gdzie istotną rolĊ odgrywaá czynnik zaufania
i wzajemnej pomocy. Pozwoliáo to na wyksztaácenie siĊ odrĊbnego typu spóádzielni
kredytowych, o specyficznej organizacji i metodach dziaáania, niezwykle pomocnych dla
niezamoĪnych rolników i rzemieĞlników. KredytobiorcĊ oceniaáo siĊ na podstawie
sąsiedzkiej znajomoĞci i zaufania, kontrolowaáo sposób wykorzystania pobranych
kredytów. Osoby, które nadwyrĊĪyáy to zaufanie stawiaáy siĊ automatycznie pod
prĊgierz opinii publicznej.
Niskie udziaáy pozwalaáy na przystĊpowanie biednych czáonków spoáecznoĞci
lokalnych do spóádzielni i korzystanie z jej pomocy. Obowiązywaáa zasada porĊczenia
za dáuĪnika przez dwóch innych czáonków spóádzielni. Praca spoáeczna, honorowa
w spóádzielni istotnie przyczyniaáa siĊ do niskich kosztów jej dziaáalnoĞci, co z kolei
w znacznym stopniu decydowaáo o tanioĞci kredytu. Natomiast brak zawodowego,
fachowego personelu byá z organizacyjnego punktu widzenia dopuszczalny
w spóádzielniach o niewielkich rozmiarach i nieskomplikowanej technice dziaáania.
Gáówne stanowiska w spóádzielni byáy czĊsto obsadzane przez ksiĊĪy, organistów,
nauczycieli. Przeznaczanie zaĞ wypracowanych nadwyĪek na fundusze niepodzielne
miaáo przede wszystkim moralny aspekt wzajemnej pomocy, wzmacniając finansowo
spóádzielniĊ i jej perspektywy dalszego rozwoju. Pionowa integracja spóádzielni z kolei
zapewniaáa im pomoc ekonomiczną i organizacyjną oraz sprawowanie obiektywnej
i fachowej kontroli.
Spóádzielnie, powstaáe wedáug modelu (systemu) raiffeisenowskiego, uczyáy
ekonomicznego myĞlenia, powaĪnego traktowania zaciągniĊtych zobowiązaĔ
w prowadzonych interesach, a nade wszystko byáy one przykáadem wzajemnej pomocy
i solidarnoĞci. WiĊzi czáonkowskie, zasady etyczne i moralne, wspólnotowe dziaáanie,
prowadzenie dziaáalnoĞci spoáeczno – wychowawczej i oĞwiatowo – kulturalnej staáy siĊ
podstawą funkcjonowania spóádzielni raiffeisenowskich.

14
K. Boczar, SpóádzielczoĞü… jw., s. 73-74; Z. ĝwitalski, SpóádzielczoĞü w Ğwiecie do 1918 r., w: S. Inglot
(red.), Zarys… jw., s. 62-65.
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Model (system) H. Schulzego z Delitzsch cechuje15:
x stosunkowo duĪy terytorialnie zasiĊg dziaáania,
x wysokie udziaáy i wysokie oprocentowanie,
x zawodowy aparat urzĊdniczy,
x rynkowe metody dziaáania (np. zabezpieczeniem kredytu stają siĊ weksle
i zastaw),
x przyjĊcie zasady odpowiedzialnoĞci ograniczonej, najczĊĞciej do sumy
szeĞciokrotnej zadeklarowanych udziaáów.
Model (system) W. Haasa związany jest przede wszystkim16:
x z ideą integracji organizacyjnej i gospodarczej spóádzielczoĞci rolniczej
w postaci związków gospodarczych i patronackich,
x z potrzebą organizowania producentów rolnych w spóádzielcze grupy
dziaáania,
x z potrzebą organizowania bardziej wyspecjalizowanych handlowych
spóádzielni rolniczych,
x z powstaniem spóádzielni zaopatrzenia i zbytu, prowadzących obrót
wszystkimi podstawowymi Ğrodkami produkcji oraz zbyt takich produktów jak zboĪa,
ziemniaki, nasiona oleiste itp.,
x z organizowaniem spóádzielni specjalistycznych dla zbytu i przetwórstwa
specjalnych produktów, przede wszystkim mleczarskich,
x z nawiązaniem, zwáaszcza w stosunku do wiĊkszych spóádzielni, do modelu
(systemu) Schulzego z Delitzsch.
Warto podkreĞliü i zauwaĪyü, Īe idee W. Haasa są w jakimĞ sensie ciągle
aktualne nie tylko w spóádzielczoĞci Unii Europejskiej lecz takĪe w spóádzielczoĞci
Ğwiatowej. Legáy one u podstaw na przykáad wspóáczesnych tendencji do organizowania
producentów rolnych w spóádzielcze grupy marketingowe.
Podsumowując prezentowane modele (systemy) spóádzielczoĞci rolniczej, które
są ciągle obecne we wspóáczesnym Ğwiecie, warto w tym miejscu zwróciü uwagĊ
zwáaszcza na róĪnice pomiĊdzy modelem (systemem) spóádzielczoĞci rolniczej wedáug
H. Schulzego a modelem (systemem) F. W. Raiffeisena.
W modelu Schulzego, inaczej niĪ w modelu Raiffeisena, zwraca siĊ mniejszą
uwagĊ na zagadnienia spoáeczno – etyczne, natomiast uwzglĊdnia siĊ sprawnoĞü
organizacyjną i efektywnoĞü ekonomiczną spóádzielni jako przedsiĊbiorstwa.
Spóádzielnie typu Schulzego miaáy wysokie udziaáy, wpáacane przez czáonków w ratach
miesiĊcznych i wysoko oprocentowane. Wysokie oprocentowanie udziaáów ograniczaáo
szybkoĞü przyrostu funduszów wáasnych spóádzielni, które traktowane byáy jako rezerwa
na wypadek strat. Brak dąĪenia do wzrostu funduszów spoáecznych i nieprowadzenie
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K. Boczar, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 93-94; Z. ĝwitalski, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 55-60; Warto zapoznaü siĊ
z interesującym przykáadem dziaáalnoĞci spóádzielni kredytowych systemu Schulzego z Delitzsch na ziemiach
polskich pod zaborem austriackim, przedstawionym w ksiąĪce R. Witalec, SpóádzielczoĞü kredytowa systemu
Schulzego w Maáopolsce w latach 1873-1939, wydanej z inicjatywy Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego i Oddziaáu Instytutu PamiĊci Narodowej w Rzeszowie, Rzeszów – Warszawa 2008.
16
K. Boczar, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 74.
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pracy spoáeczno – wychowawczej - to cechy, które szczególnie róĪniáy spóádzielczoĞü
typu Schulzego od spóádzielczoĞci typu Raiffeisena.
PrzyjĊcie przez Raiffeisena (w przeciwieĔstwie do modelu Schulzego)
za najwáaĞciwszy teren dziaáania dla wiejskiej spóádzielni obszaru duĪej wsi albo maáej
parafii byáo podyktowane nastĊpującymi wzglĊdami:
x na terenie, gdzie wszyscy siĊ znają, moĪe sprawnie dziaáaü porĊka
nieograniczona, mająca duĪe znaczenie wychowawcze,
x w maáej spóádzielni kredytobiorcĊ oceniaü moĪna na podstawie sąsiedzkiej
znajomoĞci i zaufania,
x w maáych Ğrodowiskach lokalnych, o przewadze wiĊzi nieformalnych
(osobowych), uaktywniają siĊ mechanizmy kontroli wewnĊtrznej, Ğrodowiskowej (np.
osoby wykorzystujące w sposób niewáaĞciwy pobrane kredyty stawiają siĊ
automatycznie pod prĊgierz opinii publicznej).
Niskie udziaáy w modelu Raiffeisena, w przeciwieĔstwie do wysokich udziaáów
w modelu Schulzego, wynikaáy z odrĊbnych jakoĞciowo filozofii spóádzielczego
dziaáania. Spóádzielnie typu raiffeisenowskiego byáy organizowane z myĞlą o biednych
cháopach. Spóádzielnie tworzone przez H. Schulzego sáuĪyáy przede wszystkim cháopom
bogatym.
F. W. Raiffeisen, kierując siĊ motywami etycznymi, próbowaá pomóc cháopom
najpierw przez organizowanie spóádzielni kredytowych. Ich rozwiązania organizacyjne
dostosowaá do potrzeb i moĪliwoĞci drobnego rolnika, gdyĪ taki typ gospodarstw
przewaĪaá w Westfalii, gdzie F. W. Raiffeisen dziaáaá. Maáorolny cháop nie stanowiá
wiĊkszej siáy ekonomicznej, dlatego Raiffeisen opará dziaáalnoĞü tworzonych przez
siebie spóádzielni na czynniku wzajemnego zaufania i wzajemnej pomocy.
Spóádzielnie typu Schulzego posiadaáy wykwalifikowany, dobrze páatny fachowy
personel. Natomiast w kasach Raiffeisena zarząd pracowaá spoáecznie i tylko kasjer
otrzymywaá wynagrodzenie. W zarządzie i radzie kasy przewaĪali cháopi, dla których
praca w organach zarządu byáa dobrą szkoáą gospodarnoĞci zbiorowej. Zarząd byá
liczniejszy niĪ w spóádzielniach typu Schulzego. Liczyá 5 – 7 czáonków. Rada skáadaáa
siĊ z 6 – 12 osób.
DuĪe znaczenie przypisywaá Raiffeisen funduszowi zasobowemu, który nosiá
podobny charakter jak w spóádzielczoĞci spoĪywców. Fundusz byá niepodzielny nawet w
wypadku likwidacji kasy. Wobec niewielkich kosztów administracyjnych doáączano do
niego powaĪną czĊĞü nadwyĪki, rósá wiĊc systematycznie i kilkakrotnie przewyĪszaá
fundusz udziaáowy.
W odróĪnieniu od spóádzielni typu Schulzego, kasy Raiffeisena prowadziáy
dziaáalnoĞü spoáeczno–wychowawczą. WyraĪaáo siĊ to w krzewieniu poczucia
braterstwa i solidarnoĞci na walnych zebraniach i w kontaktach zarządu i rady
z czáonkami. Starano siĊ, by poĪyczki byáy udzielane na cele produkcyjne, a nie
konsumpcyjne.
Raiffeisen pragnąá, by tworzone przez niego kasy oszczĊdnoĞciowo-poĪyczkowe
staáy siĊ gáównym motorem postĊpu na wsi. Początkowo nawet zakáadaá, Īe staną siĊ
spóádzielniami uniwersalnymi, które bĊdą realizowaü równieĪ wszystkie poczynania wsi
w zakresie produkcji i wymiany. Warunki gospodarki kapitalistycznej sprawiáy, Īe te
zamierzenia
trzeba
byáo
ograniczyü.
Kasy
Raiffeisena
zrezygnowaáy
z prowadzenia wáasnych wytwórni, natomiast prowadziáy operacje kupna i sprzedaĪy na
271

zlecenie swoich czáonków, na ich rachunek i ryzyko. Byáo to gáównie zaopatrywanie
czáonków w nawozy sztuczne, pasze, nasiona, a w mniejszym stopniu zbyt produktów
rolniczych.
O wiele wiĊksze znaczenie miaáy kasy Raiffeisena w inicjowaniu i popieraniu
wyspecjalizowanych spóádzielni przetwórczych i handlowych na wsi. Praca w zarządzie
i radzie spóádzielni wyksztaáciáa dziaáaczy, którzy póĨniej uruchamiali mleczarnie
spóádzielcze, rolnicze spóádzielnie zaopatrzenia i zbytu lub spóádzielnie specjalne.
Spóádzielnie Raiffeisena, w przeciwieĔstwie do spóádzielni Schulzego
z Delitzsch, miaáy w Niemczech poparcie paĔstwa, kleru i towarzystw rolniczych.
Schulze z Delitzsch byá nawet przeciwny wszelkiej pomocy z zewnątrz. UwaĪaá ją
za szkodliwą, gdyĪ dziaáaáa demobilizująco, podczas gdy samopomoc przyczynia siĊ
do mobilizacji siá indywidualnych i zbiorowych. Ale samopomoc rozumiaá w zakresie
o wiele wĊĪszym niĪ zwolennicy R. Owena i pionierzy roczdelscy. Schulze chciaá
wychowywaü silne, dzielne jednostki wĞród samodzielnych przedsiĊbiorców,
uciekających siĊ do pomocy spóádzielni tylko w wyjątkowych wypadkach. Pomoc tĊ
powinna dawaü przede wszystkim spóádzielnia oszczĊdnoĞciowo – poĪyczkowa,
czerpiąca fundusze z wysokich udziaáów i wkáadów oszczĊdnoĞciowych czáonków.
Spóádzielnia ta powinna siĊ opieraü na nieograniczonej odpowiedzialnoĞci czáonków,
tzn. powinni oni rĊczyü caáym swoim majątkiem za zobowiązania spóádzielni.
Wedáug Schulzego za wartoĞciowego czáonka spóádzielni uchodziá ten
rzemieĞlnik czy kupiec, któremu siĊ dobrze powodziáo w interesach, który dawaá
rĊkojmiĊ punktualnej spáaty poĪyczki. Na plan dalszy zeszáy spoáeczno – wychowawcze
zadania spóádzielni, która pod wieloma wzglĊdami zbliĪaáa siĊ do przedsiĊbiorstw
kapitalistycznych. Stąd nader czĊste byáy przypadki, Īe spóádzielnie typu Schulzego
z Delitzsch przeksztaácaáy siĊ w towarzystwa akcyjne. Na przykáad w latach 1859- 1910
220 spóádzielni – poĪyczkowych w Niemczech zmieniáo siĊ na spóáki akcyjne,
a podobne wypadki zdarzaáy siĊ teĪ w innych krajach. MiĊdzy innymi w towarzystwo
akcyjne przeksztaáciáa siĊ po piĊüdziesiĊcioletniej dziaáalnoĞci najstarsza spóádzielnia
polska w zaborze pruskim – zaáoĪone w 1861 r. Towarzystwo PoĪyczkowe dla
Przemysáowców miasta Poznania.
Uogólniając dotychczasowe rozwaĪania na temat prezentowanych modeli
(systemów) spóádzielczoĞci, naleĪy w szczególny sposób podkreĞliü, iĪ spóádzielczoĞü
rolnicza jest jedną z form organizacji Īycia spoáeczno – gospodarczego wsi, okreĞloną
historycznie i historycznie uwarunkowaną. Rozwój kapitalistycznych Ğrodków
produkcji, likwidacja feudalnych stosunków spoáecznych produkcji stanowi táo dla
powstania spóádzielczoĞci rolniczej.
Przyglądając siĊ powstaniu spóádzielczoĞci rolniczej w Europie i na Ğwiecie
moĪna wyróĪniü trzy podstawowe jej drogi rozwojowe17:
x Pierwsza z nich dotyczyáa krajów o intensywnej gospodarce rolnej (tzn.
o duĪych nakáadach na jednostkĊ powierzchni i stosunkowo wysokich efektach), takich
jak Dania, Holandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania. Na czoáo
wysunĊáy siĊ tu wyspecjalizowane spóádzielnie zbytu i przetwórstwa, rozwinĊáy siĊ
zwáaszcza spóádzielnie mleczarskie, przetwórstwa miĊsnego itp.

17

TamĪe, s. 74-75.
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x Druga dotyczyáa krajów o ekstensywnej gospodarce rolnej (tzn. o stosunkowo
niskich nakáadach na jednostkĊ powierzchni i niskich efektach), jak: USA, Kanada,
Argentyna, Nowa Zelandia, Afryka Poáudniowa, Syberia. W krajach tych chodziáo
przede wszystkim o záamanie monopolu kupców – eksporterów na odlegáe rynki,
gáównie zachodnioeuropejskie. Dominowaáy tu wielkie spóádzielnie zbytu mające
oparcie w centralach, które dysponowaáy skáadami, elewatorami, cháodniami (przede
wszystkim w portach) oraz posiadaáy zakáady przemysáu rolno – spoĪywczego, tj.
máyny, rzeĨnie, bekoniarnie.
x Trzecia specyficzna droga rozwoju spóádzielczoĞci rolniczej wytworzyáa siĊ w
krajach o przewadze maáych gospodarstw rolnych (choü czĊsto obok nich istniaáa wielka
wáasnoĞü ziemska), stojących na niĪszym poziomie rozwoju, intensyfikujących
produkcjĊ gáównie przez zwiĊkszanie nakáadów pracy Īywej. Dotyczyáo to obszarów
Niemiec,
Austrii,
Rosji
Europejskiej
(w
tym
i ziem polskich) oraz Baákanów. W krajach tych najpierw rozwinĊáa siĊ spóádzielczoĞü
kredytowa,
a
nastĊpnie
powstaáy
spóádzielnie
zbytu
i zaopatrzenia o szerszym profilu dziaáalnoĞci oraz wyspecjalizowane spóádzielnie
przetwórcze, gáównie mleczarskie.
SpóádzielczoĞü w Ğwietle ewolucji zasad spóádzielczych i w teorii ekonomii
Podstawowe zasady i wartoĞci spóádzielcze stanowią istotĊ i specyfikĊ
spóádzielczej metody gospodarowania. JednoczeĞnie naleĪy z caáą stanowczoĞcią
stwierdziü, iĪ nie naleĪą one do prawd absolutnych, raz na zawsze sformuáowanych.
Przeciwnie, podstawowe zasady i wartoĞci spóádzielcze mają charakter zmienny,
podlegają ciągáej ewolucji, o czym Ğwiadczą kolejne próby ich kodyfikacji, to jest:
x w postaci tzw. zasad roczdelskich (1844),
x zasad paryskich (1937),
x zasad wiedeĔskich (1966) oraz
x zasad manchesterskich (1995)18.
Warto jednakĪe zauwaĪyü, Īe w literaturze spóádzielczej wyróĪnia siĊ na ogóá
dwie grupy zasad spóádzielczych:
1. w tzw. wersji amerykaĔskiej,
2. w tzw. wersji roczdelskiej z kolejnymi decyzjami kodyfikacyjnymi
i modyfikacjami MiĊdzynarodowego Związku Spóádzielczego (MZS).
Spóádzielcze zasady amerykaĔskie najpeániej są wyraĪone w definicji spóádzielni
stosowanej w USA. TreĞü tej definicji brzmi: „spóádzielnia jest podmiotem
prowadzącym dziaáalnoĞü gospodarczą, która naleĪy i jest kontrolowana przez swoich
uĪytkowników oraz która rozdziela nadwyĪki finansowe w zaleĪnoĞci od stopnia
korzystania z jej usáug”19.
Zgodnie z tą definicją – jak pisze M. Pietrzak powoáując siĊ m.in. na
D. A. Fredricka – spóádzielnie od innych form biznesu odróĪniają trzy zasady20:
18

Szerzej na temat ewolucji kolejnych zasad zob. m.in. E. Pudeákiewicz, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 5-12.
D. Mierzwa, W poszukiwaniu nowego modelu spóádzielczoĞci rolniczej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej
we Wrocáawiu, Wrocáaw 2005, s. 42.
20
M. Pietrzak, EfektywnoĞü finansowa spóádzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2006, s. 36.
19
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x zasada korzyĞci uĪytkowników,
x zasada wáasnoĞci uĪytkowników,
x zasada kontroli (zarządzania) przez uĪytkowników.
UĪytkownicy jako wáaĞciciele majątku spóádzielni mają dostĊp do usáug
spóádzielni i nadwyĪek (zysków) dzielonych na podstawie obrotów (transakcji)
ze spóádzielnią. UĪytkownicy sprawują nadzór nad dziaáalnoĞcią spóádzielni poprzez
demokratyczne gáosowanie oraz wybór ich wáadz. Obowiązuje na ogóá zasada jeden
czáonek – jeden gáos. W niektórych jednak przypadkach dopuszcza siĊ zwiĊkszoną siáĊ
gáosu, zwáaszcza dla uĪytkowników dokonujących duĪych transakcji ze spóádzielnią.
Zasady amerykaĔskie w porównaniu z zasadami MZS (europejskimi) są bardziej
pragmatyczne i minimalistyczne. Charakteryzują siĊ ograniczeniem elementów
ideologicznych i odnoszą siĊ przede wszystkim do istotnych i najwaĪniejszych cech
spóádzielni, które są niezbĊdne dla odróĪnienia podmiotów spóádzielczych od innych
form prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej. W tym wzglĊdzie warto zauwaĪyü, Īe to
wáaĞnie w USA w latach 80. narodziá siĊ ruch tzw. Nowej SpóádzielczoĞci (New
Generation Cooperatives). Spóádzielnie „nowej generacji” mieszczą siĊ w amerykaĔskiej
definicji, ale nie speániają wszystkich zasad MZS. Warto jednakĪe podkreĞliü, Īe ruch
ten stara siĊ przezwyciĊĪaü wiele sáaboĞci tradycyjnych spóádzielni w procesie
dostosowywania siĊ do powszechnie obecnie wystĊpujących w Ğwiecie tendencji
globalizacyjnych i konkurencyjnych. Minimalizm zasad amerykaĔskich nie wyklucza
celów spoáeczno – wychowawczych i spoáeczno – kulturowych realizowanych przez
spóádzielnie, a jedynie pozostawia je raczej w formie fakultatywnej, a nie obligatoryjnej.
Wielu autorów zajmujących siĊ spóádzielczoĞcią wyznaje pogląd, Īe zasady
dziaáalnoĞci gospodarczej spóádzielni powinny byü bardziej liberalne i mniej
zorientowane ideologicznie i historycznie. Są teĪ tacy, którzy nie podzielają tych
poglądów, opowiadając siĊ za czystoĞcią spóádzielczych form gospodarowania. W tym
wszystkim najwaĪniejsze jest chyba to, aby nie zatraciü ideaáów, wartoĞci i zasad
spóádzielczych, co zwáaszcza w dobie wspóáczesnego kryzysu wydaje siĊ byü
niezmiernie istotne i waĪne.
Podstawowe zasady i wartoĞci spóádzielcze, pomimo wielu odmiennych w tym
wzglĊdzie stanowisk i poglądów, pozwalają – jak sądzĊ – czĊsto rozstrzygnąü czym jest,
czym moĪe byü a czym nie jest spóádzielczoĞü21.
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego wystĊpuje
w wielu wymiarach i kontekstach. Poza uwarunkowaniami historycznymi,
ideologicznymi, prawnymi, kulturowymi ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny.
W rozumieniu teorii ekonomii neoklasycznej spóádzielnia nie byáa podmiotem dąĪącym
do zysku, a tym samym nie byáa uznawana za przedsiĊbiorstwo. Bardzo dáugo, bo aĪ do
lat czterdziestych XX w. nie wypracowano w teorii ekonomii modeli pozwalających
analizowaü spóádzielnie w ogóle (w tym takĪe spóádzielnie rolnicze) jako specyficzne
podmioty gospodarcze, odmienne od innych przedsiĊbiorstw (firm). Pierwszą próbą
w tym zakresie byáa praca Emelianoffa22 z 1942 r. W pracy tej Emelianoff uznaá, Īe
spóádzielnia jest przede wszystkim formą integracji pionowej czáonków i prowadzi
21
22

Por. M. Pietrzak, EfektywnoĞü…, jw., s. 31-36.
Zob. J. Emelianoff, Economic Theory of Cooperation, Ann Arbor, Edwardd Brothers, 1942.
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dziaáalnoĞü po kosztach. Sama spóádzielnia jako taka nie osiąga zysków ani nie ponosi
strat. Zyski i straty odnotowują tylko czáonkowie.
PodejĞcie Emelianoffa do spóádzielni byáo kontynuowane i rozwijane przez
RobotkĊ i Phillipsa23.
PróbĊ uznania spóádzielni jako samodzielnego, odrĊbnego przedsiĊbiorstwa
podjąá, chociaĪ jeszcze nie w peáni, Enke w 1945r. Jedynie w jakimĞ sensie moĪna
przyjąü, Īe Enke jest prekursorem podejĞcia teoretycznego, z którego wynika, iĪ
spóádzielnia jest samodzielnym przedsiĊbiorstwem, ale nie w rozumieniu
przedsiĊbiorstwa naleĪącego do inwestorów.
PodejĞcie Enke dotyczące spóádzielni konsumenckich byáo do lat 60. XX w.
ignorowane przez teoretyków spóádzielni w rolnictwie. Do tego okresu dominowaáo
wĞród nich przede wszystkim podejĞcie wypracowane przez Emelianoffa, RobotkĊ
i Phillipsa. Dopiero Helmberger i Hoosa w 1962 r. wyznaczyli nowy standard
ekonomicznego postrzegania spóádzielni rolników na kolejne 20 lat. UwaĪają oni,
w przeciwieĔstwie do Emelianoffa, Robotki i Philipsa, Īe przedsiĊbiorstwo nie musi byü
jednostką dąĪącą do zysku ani byü kierowane przez przedsiĊbiorcĊ (menedĪera) jako
wáaĞciciela. Uznano, odwoáując siĊ do nauk organizacji i zarządzania i do koncepcji
organizacji Barnarda24, iĪ spóádzielnia w takim ujĊciu jest przedsiĊbiorstwem.
Helmberger i Hoos budują model spóádzielni zbytu jako odrĊbnego
przedsiĊbiorstwa przeciwstawny do koncepcji spóádzielni jako formy integracji
pionowej. W ich rozumieniu celem spóádzielni jest maksymalizacja cen skupu surowca,
które spóádzielnia moĪe zaproponowaü czáonkom po pokryciu wszystkich kosztów jej
funkcjonowania.
Nurt rozwaĪaĔ podjĊty przez Helmbergera i Hoosa, zdaniem Staatza25,
kontynuują i rozwijają prace: Royera, Lopeza i Spreena, Coterilla, Rhodesa, Sextona,
Schaffera. Wedáug Cooka i innych autorów26, pojawienie siĊ alternatywnych koncepcji
w stosunku do podejĞcia Helmbergera i Hoosa nie spowodowaáo takĪe wspóáczeĞnie
dalszego ich rozwijania. W tym wzglĊdzie naleĪy miĊdzy innymi powoáaü siĊ na prace
takich autorów, jak: Sexton, Feinermann i Falkowitz, Royer i Bhuyan, Tennbakk,
Albaek i Schulz.
Do prezentowanych w niniejszym opracowaniu modeli spóádzielni traktowanych
jako forma integracji pionowej rolników lub jako samodzielne przedsiĊbiorstwo warto
dodaü, iĪ w latach 50. i na początku lat 60. XX w. zaproponowano, aby spóádzielnie
traktowaü jako koalicje grup interesu, w tym czáonków, zarządu i pracowników. Wedáug
takich autorów, jak: Kaarlehto, Ohm czy Trifon kaĪda z tych grup w spóádzielni ma
swoje wáasne cele, które stara siĊ realizowaü. JednoczeĞnie istotą tego podejĞcia jest
zwrócenie uwagi na sytuacje wywoáujące konflikt nie tylko miĊdzy czáonkami
23
Szerzej na ten temat zob. R. Phillips, Economic Nature of the Cooperative Association, “Journal of Farm
Economics” 1953, Vol. 35, No. 1; F. Robotka, A Theory of Cooperation, “Journal of Farm Economics” 1947,
Vol. 29, No. 1.
24
Wedáug koncepcji Barnarda organizacja (przedsiĊbiorstwo) to system Ğwiadomie koordynujących dziaáaĔ
dwóch lub wiĊcej osób.
25
Zob. J. M. Staatz, Farmer Cooperative Theory. Recent Developments, ACS Research Report No. 84, U.S.
Department of Agriculture, Washington 1989.
26
Zob. M. L. Cook, F. R. Chaddad, C. Iliopoulos, Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of
Agricultural Economics Literature, w: G. W. J. Hendrikse (ed.), Restructuring Agricultural Cooperatives,
Erasmus University, Rotterdam 2004.
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spóádzielni, a takĪe i innymi uczestnikami organizacji spóádzielczej (np. zarządem).
Mogą byü róĪnorakie sposoby rozwiązywania konfliktów w spóádzielniach pomiĊdzy
róĪnymi grupami interesu. Na przykáad sposobem tym moĪe byü rozwiązanie konfliktu
na
drodze
przetargu
(negocjacji)
miĊdzy
tymi
grupami
w procesie gáosowania. Z kolei alternatywne podejĞcie do rozwiązywania konfliktów
i modelowania wyborów grupowych związane jest z teorią gier27. Zakáada ona, iĪ
w procesie podejmowania decyzji konsekwencje dziaáaĔ podejmowanych przez
poszczególnych uczestników zaleĪą od dziaáaĔ pozostaáych uczestników (graczy)
i wzajemnych miĊdzy nimi interakcji.
Wiele decyzji w spóádzielniach, np. ustalanie cen, alokacja wspólnych kosztów
czy wpáywów od róĪnych producentów, róĪnych produktów, moĪe byü związane
z wykorzystaniem tzw. gier kooperacyjnych. W okreĞlonych warunkach zróĪnicowane
ustalanie cen dla czáonków spóádzielni – zdaniem Sextona i Staatza28 - moĪe byü istotne
i konieczne dla ochrony przed opuszczeniem spóádzielni przez pewnych czáonków.
JednoczeĞnie niektóre problemy decyzyjne, zwáaszcza w spóádzielniach rolniczych,
mogą byü rozwiązywane z wykorzystaniem innej gaáĊzi teorii gier, zwanej teorią gier
niekooperacyjnych. Wedáug niej miĊdzy uczestnikami (graczami) wystĊpują trudnoĞci
w komunikacji, związane z brakiem zaufania i niemoĪnoĞcią egzekwowania umów,
kontaktów. Sexton i Staatz, wykorzystując teoriĊ gier niekooperacyjnych do analizy
problemu lojalnoĞci czáonków wzglĊdem spóádzielni, , stwierdzają, Īe:
x lojalnoĞü bĊdzie wiĊksza wĞród rolników dziaáających bez okreĞlonego
horyzontu czasowego w porównaniu do rolników dziaáających w okreĞlonym okresie
czasu;
x lojalnoĞü wzrasta w miarĊ jak powiĊkszają siĊ kary (w wymiarze pieniĊĪnym
i moralnym) za nielojalnoĞü;
x lojalnoĞü maleje, jeĞli w postawie rolnika dominuje tendencja (przekonanie,
nastawienie) do brania pod uwagĊ gáównie bieĪących korzyĞci, a pomijania przyszáych
(np. máodzi rolnicy pod presją spáaty kredytów)29.
WspóáczeĞnie podejĞcie do spóádzielni jako do koalicji jest, wedáug Cooka
i innych30, rozwijane w pracach: Szumana i Ranssera, Fultona, Vercummena, Heydea
i Giunnakasa, Albanka i Schulza, Hendriksea, Bourgeona i Chambersa, Karantininisa
i Zago oraz Banerjeea, Mookherjeea, Munshi, Raya.
Natomiast w latach 80. XX w. wielu ekonomistów, zajmujących siĊ
problematyką spóádzielni rolników, zaproponowaáo, aby spóádzielnie traktowaü jako
wiązkĊ (sieü) kontraktów (umów) pomiĊdzy róĪnymi uczestnikami organizacji
spóádzielczej (tj. czáonkami, zarządem, pracownikami). To podejĞcie do spóádzielni
nawiązuje do koncepcji rozwijanych w ramach teorii praw wáasnoĞci, teorii agencji
i teorii kosztów transakcyjnych31.
27

Zob. na ten temat m.in. P. D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Zob. J. M. Staatz, Farmer… jw.
29
TamĪe, s. 21.
30
Zob. cytowaną pracĊ w przypisie 26.
31
Teoria kosztów transakcyjnych przyjmuje transakcjĊ jako podstawową jednostkĊ analizy ekonomicznej.
Szerzej na ten temat zob. m.in. A. Daniáowska, Poziom, zróĪnicowanie praz uwarunkowania kosztów
transakcyjnych kredytów i poĪyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
28
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Specyfika praw wáasnoĞci w spóádzielni polega na tym, iĪ mają one swoją
wartoĞü dopóty, dopóki czáonek pozostaje aktywnym, prowadząc transakcje ze
spóádzielnią. JednoczeĞnie spóádzielnie mają ograniczony rynek wtórny (lub jego brak)
w zakresie obrotu prawami do spóádzielni, co skutkuje brakiem wyceny spóádzielni
przez rynek kapitaáowy. Brak rynku wtórnego, wedáug wielu autorów, w tym m.in.
Condona i Vitaliano, Staatza i Shaffera, rodzi powaĪne konsekwencje dla czáonków
spóádzielni32:
x „uniemoĪliwia czáonkom (w przeciwieĔstwie do akcjonariuszy) rozáoĪenie
ryzyka poprzez dywersyfikacjĊ portfeli inwestycyjnych;
x uniemoĪliwia czáonkom (w przeciwieĔstwie do akcjonariuszy) wykorzystanie
wyceny firmy przez rynek, jako parametru oceny efektywnoĞci zarządzania
i narzĊdzia dyscyplinującego (np. wrogie przejĊcia) oraz sposobu nagradzania lepszych
zarządów (np. opcje na akcje);
x zmniejsza motywacjĊ czáonków do inwestowania w spóádzielniĊ. Czáonek
(w przeciwieĔstwie do akcjonariuszy) odnosi korzyĞci ze spóádzielni dopóki prowadzi z
nią transakcje. Starsi czáonkowie w wieku przedemerytalnym nie mają bezpoĞredniego
interesu w inwestycjach o dáugim okresie zwrotu”.
WiĊkszoĞü autorów odwoáujących siĊ do teorii kosztów transakcyjnych –
zdaniem M. Pietrzaka - wskazuje na dwie moĪliwe role spóádzielni33:
x pierwsza polega na doskonaleniu pionowej koordynacjo pomiĊdzy firmami
(poziom mikro) – np. eliminacja zbĊdnych zapasów i kosztów;
x druga z kolei wskazuje na to, iĪ spóádzielnia moĪe byü instytucją sprzyjającą
osiągniĊciu lepszego zrównowaĪenia podaĪy i popytu w caáych branĪach
i miĊdzy nimi (poziom makro), zbliĪającą siĊ do rozwiązania doskonale
konkurencyjnego. Transakcje áączące na przykáad rolnictwo z przetwórstwem i handlem
– jako waĪnych ogniw agrobiznesu – czĊsto są koordynowane poprzez formĊ quasi –
integracji pionowej, jaką jest spóádzielnia.
Spóádzielcza metoda gospodarowania moĪe byü atrakcyjna dla wielu grup
zawodowych, zwáaszcza rolników, pod warunkiem poprawy ich dochodów.
Motyw ekonomiczny, nie wykluczając innych motywów (np. spoáecznych,
ideologicznych), uzasadnia w znacznej mierze organizowanie i rozwój spóádzielni
w agrobiznesie (spóádzielni rolników). W literaturze, jako przyczyny powstania
spóádzielni rolników, wymienia siĊ miĊdzy innymi:
x ograniczanie niedoskonaáoĞci rynku,
x korzyĞci wynikające z wielkoĞci (skali zakupów, zbytu),
x pozyskanie zysków z pozostaáych ogniw áaĔcucha marketingowego
w agrobiznesie,
x dostarczanie brakujących usáug i zabezpieczenie dostĊpu do rynku,
x korzyĞci z koordynacji i redukcji ryzyka,
x zwiĊkszenie siáy rynkowej poprzez stworzenie konkurencji,
x oszczĊdnoĞü na kosztach transakcyjnych.
32
33

M. Pietrzak, EfektywnoĞü…, jw., s. 47.
TamĪe, s. 51.
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Warto w tym miejscu w sposób szczególny podkreĞliü, Īe specyfika produkcji
rolniczej (jej przyrodniczo – biologiczny charakter) wymaga istotnych kosztów
transakcyjnych. Dlatego teĪ ekonomicznym uzasadnieniem istnienia spóádzielni,
bĊdących formą quasi – integracji pionowej, moĪe byü wáaĞnie oszczĊdnoĞü na kosztach
transakcyjnych.
Kierunki zmian i ewolucji spóádzielczej metody gospodarowania w Europie34
Polska, bĊdąc od 1 maja 2004 r. czáonkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc
w ramach Jednolitego Europejskiego Rynku i związanych z tym regulacji prawnych,
powinna takĪe aktywnie uczestniczyü w strukturach organizacyjnych związanych ze
spóádzielczoĞcią.
Warto w tym wzglĊdzie przybliĪyü podjĊte rozwiązania legislacyjne dla
spóádzielni w róĪnych krajach europejskich oraz podstawowe przesáanki ksztaátujące
politykĊ wobec spóádzielni w Unii Europejskiej, a zwáaszcza przyjĊcie w 2003 r.
rozporządzenia w sprawie statutu spóádzielni europejskiej, obowiązującego w naszym
kraju od sierpnia 2006 roku.
W prowadzonych, niekiedy nawet oĪywionych dyskusjach w Ğrodkach
spoáecznego przekazu (prasie, radiu, telewizji), moĪna byáo i wĞród spóádzielców
wyróĪniü trzy przeciwstawne postawy:
1. zdecydowanych euroentuzjastów,
2. zdecydowanych eurosceptyków oraz
3. umiarkowanych eurorealistów.
Obawiano siĊ, Īe spóádzielnie poddane zostaną bezwzglĊdnym prawom wolnego
rynku, naraĪone na konkurencjĊ ze strony polskich i zagranicznych firm prywatnych
zostaną skazane w perspektywie na upadek i ostateczne unicestwienie. Spóádzielcze
formy gospodarowania przestaną istnieü, czego niechlubnym przykáadem takich dziaáaĔ
w opinii wielu dziaáaczy spóádzielczych byáa i jest nadal tzw. specustawa z dnia 20
stycznia 1990 roku likwidująca wojewódzkie i centralne związki spóádzielcze.
EuroentuzjaĞci z kolei gloryfikowali i podawali za przykáad i wzór dla polskiej
spóádzielczoĞci dobrze rozwiniĊte i prosperujące spóádzielnie w krajach zachodnich,
o korzystnych dla nich legislacjach, sprzyjającym klimacie wáadz i polityków
europejskich.
W konsekwencji jednakĪe, obserwując wnikliwie rzeczywistoĞü spóádzielczą,
okazuje siĊ, Īe najbardziej miarodajne i prawdziwe są postawy eurorealistów, którzy
uwaĪali, Īe wejĞcie Polski do Unii Europejskiej wymaga kreatywnej i ekspansywnej roli
podstawowych i ponadpodstawowych struktur spóádzielczych, w tym przede wszystkim
Krajowej Rady Spóádzielczej, reprezentanta i gáównego stratega polskiej spóádzielczoĞci.
SpóádzielczoĞü w Europie jest niezwykle zróĪnicowana, a jednolita polityka
spóádzielcza zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych paĔstwach
czáonkowskich – jak powszechnie wyznaje wielu autorów zajmujących siĊ
spóádzielczoĞcią i dziaáaczy spóádzielczych, w zasadzie nie istnieje. SpóádzielczoĞü w
wielu krajach Unii Europejskiej, jak i na pozostaáych kontynentach Ğwiata, posiada
zróĪnicowany status i pozycjĊ spoáeczno – ekonomiczną, odmienne tradycje
34

W opracowaniu Ğródtytuáu 5 wykorzystano m.in. prace A. Piechowskiego, E. Pudeákiewicza, J. StoliĔskiej –
Janic, W. Boguty, Wydawnictwa Krajowej Rady Spóádzielczej oraz dane Internetu.
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i uregulowania prawne. Jedno jest pewne i chyba bezdyskusyjne na caáym Ğwiecie
pomimo wielu odmiennoĞci i róĪnorakich róĪnic aksjologicznych, prawnych,
historycznych i ideologicznych, spoáeczno – kulturowych, politycznych, aplikacyjnych
odgrywa waĪną rolĊ w Īyciu spoáeczno – gospodarczym i ekonomicznym danego kraju,
przyczyniając siĊ niekiedy w znacznym stopniu do tworzenia dochodu narodowego.
SpóádzielczoĞü w pewnych przypadkach jest takĪe istotną siáą polityczną. Uogólniając
trzeba jednakĪe stwierdziü, iĪ spóádzielczoĞü jako swoista i odrĊbna metoda
gospodarowania nie ma, jak dotychczas, jednolitych regulacji prawnych ani narodowych
ani takĪe wspólnotowych. Wynika to miĊdzy innymi z faktu, iĪ spóádzielczoĞü jako
forma ruchu spoáeczno – gospodarczego wywodzi siĊ i nawiązuje do róĪnych nurtów
ideowych, modeli (systemów) spóádzielczych.
W Ğwietle powyĪszych rozwaĪaĔ zasadne bĊdzie zapytaü, jak pogodziü ze sobą
potĊĪną KorporacjĊ Spóádzielczą Mondragon, mogącą Ğmiaáo konkurowaü z wielkimi
koncernami przemysáowymi z liczącą kilka osób szwedzką „nową spóádzielnią”,
Ğwiadczącą najprostsze usáugi dla swoich czáonków czy podobną jej wáoską spóádzielnią
socjalną?
W praktyce, w wiĊkszoĞci paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej áącznie
z Polską, wystĊpują prawne rozwiązania i regulacje spóádzielczych form
gospodarowania. Paradoksem w tym wzglĊdzie jest fakt, iĪ w Danii, bĊdącej wzorem
i przykáadem dla spóádzielczoĞci w Europie i jednoczeĞnie najbardziej rozwiniĊtą i silną
zwáaszcza w sektorze rolnym, nie ma prawnych uregulowaĔ w postaci oddzielnej ustawy
Prawa Spóádzielczego35. DziaáalnoĞü spóádzielni uregulowana jest jedynie Aktem
o PrzedsiĊbiorstwach Handlowych, wspólnym dla wszystkich rodzajów podmiotów
gospodarczych, gdzie nawet spóádzielnie nie są wymienione z nazwy. Statut natomiast
jest podstawowym dokumentem prawnie wiąĪącym czáonków spóádzielni wewnątrz, jak
i w kontaktach zewnĊtrznych. Spóádzielnie muszą jednak stosowaü siĊ do duĔskich
uregulowaĔ prawnych, dotyczących konkurencji. Natomiast Ğrednie i duĪe spóádzielnie
mają obowiązek zarejestrowania siĊ i prowadzenia zgodnej z prawem rachunkowoĞci.
Nie muszą jednak skáadaü sprawozdaĔ, dotyczących kapitaáu spóádzielni, ale muszą
zgáaszaü wszelkie zmiany w statucie, radzie nadzorczej i zarządzie.
W wielu krajach Europy Zachodniej, ale takĪe i na innych kontynentach Ğwiata,
obok tradycyjnych form i struktur spóádzielczych, zwáaszcza w latach 70. XX w. zaczĊáy
powstawaü gáównie w Ğrodowiskach máodzieĪowych nowe formy gospodarowania
(tzw. spóádzielnie alternatywne)36. Spóádzielnie alternatywne są to nowe formy grupowej
dziaáalnoĞci gospodarczej lub samopomocowej bazujące na zasadach spóádzielczych,
chociaĪ nie przyjmujące formalnego statusu prawnego spóádzielni. Dziaáają one w tych
niszach, w których spóádzielnie na ogóá dotychczas nie dziaáaáy, albo w niewielkim
zakresie. Zajmują siĊ one m.in. turystyką, organizowaniem opieki przedszkolnej, zbytem
ekologicznej ĪywnoĞci, produkowanej w gospodarstwach czáonków, prowadzeniem
sklepów z ĪywnoĞcią ekologiczną i wyrobami wytwarzanymi z naturalnych surowców.

35

Na ten paradoks zwraca uwagĊ wielu autorów, zajmujących siĊ spóádzielczoĞcią.
Szerzej na ten temat zob. J. StoliĔska – Janic, RóĪnorodnoĞü form spóádzielczych w gospodarce rynkowej,
Spóádzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1992; J. StoliĔska – Janic (red.), Spóádzielcze formy
gospodarowania, Warszawska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Warszawa 1997; E. Pudeákiewicz,
SpóádzielczoĞü…, jw., s. 48-52.
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Kraje o rozwiniĊtej gospodarce rynkowej dostarczają licznych przykáadów
róĪnorodnych rozwiązaĔ modelowych spóádzielni w Ğrodowisku lokalnym, w pewnych
grupach spoáecznych. Nazywane są one spóádzielniami alternatywnymi, gdyĪ
Ğrodowiska te nie akceptowaáy istniejących organizacji spóádzielczych z ich strukturalną
nadbudową.
W pewnych krajach – zwáaszcza skandynawskich, a takĪe w Niemczech, Anglii,
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie „spóádzielnie alternatywne”, zwane teĪ „nowymi”
czy „nowej fali” odgrywają duĪą rolĊ. Są to organizacje w ogólnym zarysie stosujące siĊ
do zasad spóádzielczych, stworzone przez przyszáych uĪytkowników dla realizacji
bezpoĞrednich potrzeb, lecz jednoczeĞnie nie w peáni wáączone do istniejącego systemu
spóádzielczego. Ich specyfiką byá „rozwój przez pączkowanie”: wyrastanie nowych form
z poprzednich, ogarnianie coraz szerszych – lecz powiązanych ze sobą ĞciĞle w
Ğrodowisku lokalnym – sfer dziaáania. Pierwotna inicjatywa (nieraz przynoszona z
zewnątrz bądĨ rodząca siĊ z przypadku), wydawaáa siĊ czĊsto czymĞ marginalnym, ona
jednak zapáadniaáa spoáecznoĞü do szukania dalszych, analogicznych rozwiązaĔ. W
rezultacie, w przypadku powodzenia, powstawaá caáy system oparty na wielu drobnych
spóádzielniach, spóákach, przedsiĊbiorstwach prywatnych i rodzinnych, powiązanych ze
sobą ekonomicznie a czĊsto i personalnie.
WĞród ideowych motywów zakáadania spóádzielni alternatywnych
najpopularniejsze jest dąĪenie do poprawy naturalnego Ğrodowiska czáowieka,
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej zgodnie z wymogami ekologii i poprawy jakoĞci
Īycia.
Wspólną cechą powstaáych w róĪnych czĊĞciach Ğwiata stowarzyszeĔ
i organizacji o formach zbliĪonych do spóádzielni, zwanych „nową falą”, jest wybiórcze
traktowanie zasad spóádzielczych. Z obowiązujących zasad spóádzielczych przyjmuje siĊ
w tych strukturach tylko niektóre w caáoĞci, inne zaĞ w czĊĞci, w niektórych natomiast
formach w ogóle odrzuca siĊ te zasady. Podstawową cechą spóádzielni alternatywnych
jest stosowanie uproszczonych struktur.
W niektórych krajach spóádzielnie tego typu charakteryzują siĊ:
x Ğrednią liczbą czáonków wynoszącą 4 – 5 osób,
x odmiennym typem zrzeszania siĊ oraz
x odmiennym sposobem dziaáania
x zrzeszeni w tych strukturach czáonkowie nie przestrzegają zasad demokracji
wewnątrzspóádzielczej, ich struktury dopuszczają istnienie w organach samorządowych
np. systemu rotacji, a nie wyboru (np. w USA i Francji ten system jest stosowany w
odniesieniu
do
wáadz
samorządowych,
lecz
nie
w stosunku do dyrektora przedsiĊbiorstwa).
W
jednostkach
„nowej
fali”
czĊsto
dochodzi
do
zaniechania
wewnątrzspóádzielczej demokracji. Czáonkowie nie wspóáuczestniczą w zarządzaniu
przedsiĊbiorstwem spóádzielczym – a przecieĪ uczestniczenie czáonków w zarządzaniu
przedsiĊbiorstwem jest jedną z waĪnych zasad spóádzielczych.
Oprócz wymienionych form, za alternatywne rozwiązania spóádzielcze moĪna
takĪe uznaü tzw. spóádzielcze spóáki akcyjne. W spóádzielniach tych co najmniej 51%
funduszu udziaáowego musi pochodziü od czáonków, z reguáy pracowników spóáki.
ĩaden z udziaáowców nie moĪe byü wáaĞcicielem wiĊkszej kwoty niĪ 25% funduszu
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udziaáowego, z tym Īe nie dotyczy to instytucji publicznych. Wzorem spóádzielni
spóádzielcze spóáki akcyjne tworzą 10-procentowy odpis z zysku na fundusz nie
podlegający przeniesieniu na udziaáy.
Spóáki te są formą poĞrednią pomiĊdzy spóádzielnią pracy i spóáką kapitaáową. Z
zasad spóádzielczych realizują one – oprócz wspomnianego juĪ odpisu z czystej
nadwyĪki – zasadĊ zatrudniania swoich czáonków (tak jak to czynią spóádzielnie pracy).
Wszyscy czáonkowie owych spóáek, podobnie jak czáonkowie spóádzielni, mają takie
samo prawo gáosu – niezaleĪnie od wielkoĞci wniesionych udziaáów.
Alternatywne rozwiązania spóádzielcze powstają takĪe w rolnictwie.
W spóádzielniach rolniczych w Szwecji i Danii wystĊpuje doĞü czĊsto oddzielenie
struktury spóádzielni jako zrzeszenia od zaáoĪonego przez tĊ spóádzielniĊ
przedsiĊbiorstwa. KaĪda z tych struktur opiera siĊ na wáaĞciwych sobie zasadach.
SpóádzielniĊ obowiązuje demokracja wewnątrzspóádzielcza, natomiast przedsiĊbiorstwo
moĪe byü nawet przeksztaácone w spóákĊ kapitaáową. W takiej spóáce spóádzielnia
byáaby jednym z udziaáowców.
Ogólnie moĪna stwierdziü, Īe ruch spóádzielni alternatywnych przyjmuje czĊĞü
zasad spóádzielczych za wáasne.
ZaáoĪyciele spóádzielni alternatywnych z zasady siĊ odcinali od tradycyjnych
organizacji i struktur spóádzielczych, uwaĪając je za formy wyobcowane, pozbawione
cech alternatywnego ruchu spoáecznego. TakĪe i stare spóádzielnie odnosiáy siĊ
początkowo do nowych zrzeszeĔ nieufnie z duĪą dozą podejrzliwoĞci, podwaĪając ich
prawo do uĪywania nazwy „spóádzielnia”, a czasem nawet utrudniając wejĞcie na rynek.
Spóádzielnie alternatywne i proste zrzeszenia, przez ową róĪnorodnoĞü
organizacyjną i elastyczne wprowadzanie nowych form zarządzania, ksztaátowania
stosunków miĊdzy czáonkami oraz rozwiązaĔ ekonomicznych, stanowią swego rodzaju
pomost pomiĊdzy spóádzielniami tradycyjnego typu a innymi organizacjami
korporacyjnymi oraz nieformalnymi strukturami gospodarczymi i spoáecznymi.
Spóádzielnie alternatywne podejmując dziaáalnoĞü, na ogóá w niszach nie
penetrowanych dawniej przez organizacje spóádzielcze, poszerzają zasiĊg dziaáania
spóádzielczoĞci w gospodarce spoáecznej oraz tworzą podstawĊ dla przyszáych nowych
kierunków spóádzielczej ekspansji. W warunkach, gdy spóádzielczoĞü jest wypierana, a
co najmniej zagroĪona przez konkurencjĊ wielkich korporacji w tradycyjnych sferach
swego dziaáania, inicjatywy spóádzielni alternatywnych mogą otwieraü nowe, nie
zagroĪone jeszcze obszary aktywnoĞci dla ruchu spóádzielczego.
Niektórzy autorzy zajmujący siĊ spóádzielczoĞcią proponują, aby w zaleĪnoĞci od
celu dziaáania spóádzielni (zrzeszania siĊ czáonków dla zaspokojenia swoich potrzeb)
podzieliü „nową falĊ” na dwie grupy, tj. na:
1. alternatywne formy spóádzielcze i
2. stowarzyszenia i zrzeszenia paraspóádzielcze.
Pierwsza grupa obejmuje struktury, które wyraĨnie zmierzają do zaspokojenia
potrzeb zrzeszonych czáonków i to w sposób bezpoĞredni, chociaĪ w róĪny sposób
przyjmują zasady spóádzielcze. Mogą one jednak byü dobrą formą gospodarczą
w wielofunkcyjnym rozwoju wsi.
Do drugiej grupy zalicza siĊ struktury powstaáe w wyniku zrzeszenia siĊ
zainteresowanych w celu speánienie spoáecznych i gospodarczych, a czasem takĪe
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kulturalnych idei. Przykáadem moĪe tu byü stowarzyszenie dla popierania zdrowej
ĪywnoĞci, które, oczywiĞcie, tylko poĞrednio sáuĪy zaspokojeniu potrzeb zrzeszonych
osób. Takie stowarzyszenie nie ogranicza swojej aktywnoĞci tylko do wypeániania zadaĔ
wobec czáonków, lecz wsą aktywnoĞc rozszerza na caáą spoáecznoĞü w której dziaáa.
Spóádzielnie alternatywne są na pewno takĪe przykáadem poszukiwania nowych
rozwiązaĔ i regulacji prawnych, przy nawiązywaniu i wykorzystywaniu, w jakimĞ
sensie, spóádzielczej metody gospodarowania.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje na ogóá zasada „jeden
czáonek – jeden gáos”. WystĊpują jednakĪe moĪliwoĞci pewnego omijania jej
w przypadku spóádzielni osób prawnych, czyli spóádzielni wyĪszego stopnia, czy teĪ
w przypadku istnienia osobnej kategorii „czáonków – inwestorów”. Takie rozwiązania
wystĊpują w Finlandii, Francji, Hiszpanii, a takĪe z pewnymi ograniczeniami
w Niemczech i Wáoszech.
Inne z propozycji rozwiązaĔ prawnych związane są z systemem „waĪenia
gáosów” w zaleĪnoĞci od wielkoĞci transakcji ze spóádzielnią. Przykáadem tu mogą byü
takie kraje, jak: Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania.
Minimalna liczba czáonków (osób fizycznych) jest wysoce zróĪnicowana w
poszczególnych krajach UE (od 2 osób w Holandii po 20 osób w Grecji). Natomiast
Austria i Szwecja nie mają okreĞlonej prawnie takiej minimalnej liczby czáonków
zaáoĪycieli.
OdpowiedzialnoĞü czáonków za zobowiązania spóádzielni jest zazwyczaj
ograniczona, jak np. w Polsce do wysokoĞci wniesionych udziaáów. W niektórych
krajach, np. w Holandii, Niemczech, Portugalii, we Wáoszech, przyjmuje siĊ moĪliwoĞü
odpowiedzialnoĞci nieograniczonej37.
A. Piechowski omawiając róĪnorodnoĞü regulacji i rozwiązaĔ prawnych
w zakresie spóádzielczoĞci w tradycji legislacyjnej Europy Zachodniej wymienia trzy
nurty38:
x romaĔski (Wáochy, Francja, Hiszpania, Portugalia),
x niemiecko – skandynawski (Austria, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Holandia)
oraz
x brytyjski (Wielka Brytania, Irlandia).
Stwierdza on jednoczeĞnie, Īe róĪnice czĊsto siĊ zacierają i wystĊpuje szereg
rozwiązaĔ poĞrednich.
Warto takĪe odnotowaü w krajach Unii Europejskiej ogromne zróĪnicowanie
struktur ponadpodstawowych, których istnienie i formy niekoniecznie muszą byü
uregulowane prawnie, a w znacznym stopniu wynikają z tradycji i historii.
37

Ograniczona objĊtoĞü niniejszego opracowania nie pozwala na wszechstronne omówienie wystĊpujących
róĪnic w zakresie rozwiązaĔ prawnych w poszczególnych krajach UE. Pomocne w tym wzglĊdzie są
róĪnorodne i liczne opracowania na ten temat Adama Piechowskiego, pracownika Krajowej Rady
Spóádzielczej. Zob. m.in. A. Piechowski, SpóádzielczoĞü w Europie i dotychczasowe doĞwiadczenia tworzenia
spóádzielni ponadgranicznych, w: A. Piechowski (red.), Spóádzielnia Europejska – szansa integracji i rozwoju
spóádzielczoĞci w Europie (Materiaáy z ogólnopolskiej konferencji Krajowej Rady Spóádzielczej i Wydziaáu
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego, zorganizowanej w dniu 22 czerwca
2007 roku, Wydawca: Krajowa Rada Spóádzielcza, Warszawa 2008, s. 97-125.
38
TamĪe, s. 109-110.
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We Wáoszech istnieją na przykáad trzy gáówne centrale spóádzielcze, ĞciĞle
powiązane z okreĞlonymi siáami politycznymi:
x Lewicowa Liga Spóádzielcza (Legacoop), mająca kiedyĞ bliskie związki
z Wáoską Partią Komunistyczną,
x Konfederacja Spóádzielcza (Confcooperative), wspóápracująca dawniej
z ChrzeĞcijaĔską Demokracją oraz
x liberalne Generalne Stowarzyszenie Spóádzielni (Associazione Generale della
Cooperative) związane niegdyĞ z Partią RepublikaĔską.
Wszystkie one mają swoje organizacje regionalne oraz branĪowe, które równieĪ
zwykle dzielą siĊ na regionalne. Poza nimi we Wáoszech istnieją takĪe „konsorcja
spóádzielcze”, grupujące spóádzielnie okreĞlonych typów, prowadzące wspólną
dziaáalnoĞü gospodarczą, promocyjną, szkoleniową, badawczo – rozwojową itp.
Podobnie zróĪnicowana jest sytuacja nie tylko w 15 starych krajach UE, ale takĪe
i w nowych 12 krajach Unii Europejskiej. W przypadku istnienia silnych branĪowych
związków spóádzielczych, ogólnokrajowa organizacja spóádzielcza (odpowiednik
polskiej Krajowej Rady Spóádzielczej) nie istnieje, bądĨ jest instytucją sáabą, mającą
charakter
wspólnej
reprezentacji
czy
nawet
jedynie
formą
spotkaĔ
i wymiany poglądów spóádzielców. Szczególnie interesujące rozwiązania, wywodzące
siĊ z legislacji dawnej Czechosáowacji, wprowadzono w Czechach i na Sáowacji.
Dziaáają tam dobrze zorganizowane centrale spóádzielni pracy, rolniczych,
mieszkaniowych czy spoĪywców, zaĞ na szczeblu centralnym istnieją niewielkie „Unia”
(na Sáowacji) bądĨ „Asocjacja” (w Czechach), na czele których stoją zmieniający siĊ
rotacyjnie co rok prezesi poszczególnych związków branĪowych.
PrzyjĊcie uregulowaĔ prawnych Spóádzielni Europejskiej (w Polsce z dniem
18 sierpnia 2006 r. weszáa w Īycie ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spóádzielni
europejskiej, wykorzystując postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spóádzielni europejskiej (SCE) Ğwiadczy
o pewnych próbach tworzenia wspólnej „polityki spóádzielczej” na Jednolitym
Europejskim Rynku wszystkich 27 paĔstw Wspólnoty39. Polityka ta, pomimo
wielorakiej róĪnorodnoĞci istniejących rozwiązaĔ i regulacji prawnych
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jest próbą godną odnotowania. Jest ona
wyrazem realizacji elementarnej zasady równoĞci wszystkich podmiotów
gospodarczych, wyraĨnie podkreĞlając odrĊbnoĞü spóádzielczej metody gospodarowania.
Kryteria tej odrĊbnoĞci najpeániej wyraĪa – przyjĊta w 1995 r. przez MiĊdzynarodowy
Związek Spóádzielczy – Deklaracja Spóádzielczej ToĪsamoĞci40. Stwierdza ona m.in., Īe
39
Na temat Spóádzielni Europejskiej istnieją liczne opracowania. Zob. m.in.: A. Piechowski (red.),
Spóádzielnia Europejska…, jw.; H. Cioch, Zarys prawa spóádzielczego, Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp.
z o.o., Warszawa 2007, s. 141-150 oraz s. 265-336; R. Trzaskowski, Spóádzielnia Europejska, Instytut
Wymiaru SprawiedliwoĞci, Warszawa 2004; A. MagdoĔ, Spóádzielnia europejska – analiza zaáoĪeĔ nowej
ustawy, „Przegląd Prawno – Ekonomiczny” 2008, nr 4, s. 113-119.
40
Polski tekst Deklaracji w: „Monitor Spóádzielczy” 1999, nr 1, s. 23. Zob. takĪe na ten temat: A. Piechowski,
MiĊdzynarodowe Zasady i WartoĞci Spóádzielcze a praktyka dziaáania spóádzielni, w: K. Lachowski (red.),
OdmiennoĞü podmiotów spóádzielczych od spóáek prawa handlowego (Materiaáy z konferencji w dniu 8 lipca
2006 r. II Spóádzielczego Forum Spoáeczno – Ekonomicznego), Wydawca: Krajowa Rada Spóádzielcza,
Warszawa 2006, s. 17-30.
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„spóádzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyáy siĊ dobrowolnie
w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, spoáecznych
i kulturalnych poprzez wspóáposiadane i demokratycznie kontrolowane
przedsiĊbiorstwo. Spóádzielnie opierają swoją dziaáalnoĞü na wartoĞciach samopomocy,
samoodpowiedzialnoĞci, demokracji, równoĞci, sprawiedliwoĞci i solidarnoĞci. Zgodnie
z tradycjami zaáoĪycieli ruchu spóádzielczego, czáonkowie spóádzielni wyznaczają
wartoĞci etyczne uczciwoĞci, otwartoĞci, odpowiedzialnoĞci spoáecznej i troski o innych.
Zasady spóádzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spóádzielnie wprowadzają
swoje wartoĞci do praktyki”.
WartoĞci i zasady spóádzielcze zawarte w Deklaracji Spóádzielczej ToĪsamoĞci
wraz z innymi rekomendacjami MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy (MOD)
i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) staáy siĊ podstawą „filozofii” trzech
waĪnych dokumentów Unii Europejskiej:
x pierwszy z nich to Dokument Konsultacyjny Komisji Europejskiej
„Co-operatives In Enterprise Europe” (znany w Polsce jako „Biaáa ksiĊga
o przedsiĊbiorstwach spóádzielczych”) przyjĊty w listopadzie 2001 r.;
x drugi związany z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie statutu spóádzielni europejskiej;
x trzeci waĪny dokument Unii Europejskiej – to przyjĊty w lutym 2004 r.
Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno
–
Spoáecznego
oraz
Komitetu
Regionów
„O promowaniu spóádzielni w Europie”.
Z przedstawionych dokumentów Unii Europejskiej wynika miĊdzy innymi, Īe:
x Ekonomia spoáeczna i spóádzielnie przyczyniają siĊ do realizacji kluczowych
celów politycznych Unii Europejskiej, takich jak:
o
polityka spoáeczna i zatrudnienia,
o
rozszerzenie Unii,
o
rozwój regionalny,
o
polityka zamówieĔ publicznych,
o
rozwój wáasnoĞci pracowniczej i organizacji pracy,
o
pomoc w dziaáaniu na rzecz rozwoju;
x Spóádzielnia zarejestrowana w jednym paĔstwie Unii, bĊdzie posiadaáa
osobowoĞü prawną we wszystkich pozostaáych krajach czáonkowskich, tj.:
o
bĊdzie mogáa bez przeszkód prowadziü dziaáalnoĞü ponad granicami tych
krajów,
o
bĊdzie podlegaáa przede wszystkim przepisom wspólnotowym,
o
przepisy krajowe związane z siedzibą statutową spóádzielni europejskiej
zarejestrowanej w danym kraju bĊdą obowiązywaáy tylko w tych przypadkach, których
prawa wspólnotowe nie regulują;
x Promocja spóádzielni w Europie, zalecenie wspierania spóádzielczoĞci przez
rządy paĔstw czáonkowskich, poprawa legislacji spóádzielczej leĪy u podstaw procesu
harmonizacji w formuáowanych celach polityki wspólnotowej.
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NaleĪy zauwaĪyü, Īe tematyka spóádzielcza wáączona zostaáa w obszar
zainteresowaĔ wáadz Unii Europejskiej dziĊki szerokiemu lobbingowi samych
spóádzielni i ich organizacji.
Konkretnym przejawem wspólnotowych dziaáaĔ UE w ramach ekonomii
spoáecznej są spóádzielnie socjalne41. ĝwietnym przykáadem powodzenia spóádzielni
socjalnych są doĞwiadczenia wáoskie, gdzie w 2001 roku dziaáaáo juĪ 5600 spóádzielni
socjalnych. Spóádzielnie socjalne są nowym typem spóádzielni pracy. Stanowią one
wyraz realizacji zaáoĪeĔ strategii lizboĔskiej oraz wspólnotowego programu
przeciwdziaáania wykluczeniu socjalnemu. W Polsce 27 kwietnia 2006 r. Sejm RP
uchwaliá ustawĊ o spóádzielniach socjalnych, bĊdącą wyrazem realizacji przez nasz kraj
zobowiązaĔ wynikających z Traktatu ustanawiającego WspólnotĊ Europejską, celem
których jest wspieranie zatrudnienia, poprawa warunków Īycia i pracy, zapewnienie
wáaĞciwej ochrony socjalnej, rozwój zasobów ludzkich na rzecz trwaáego wysokiego
zatrudnienia oraz zwalczanie izolacji spoáecznej. Spóádzielnie socjalne, ze wzglĊdu na
respektowanie podstawowych zasad spóádzielczych, takich jak: demokracja
wewnątrzspóádzielcza (kaĪdy czáonek bez wzglĊdu na wielkoĞü wniesionych udziaáów
ma jeden równorzĊdny gáos), wzajemna pomoc, kooperacja, zaspokajanie potrzeb
czáonków, aktywne uczestnictwo itp., wypeániają w sposób istotny idee tak zwanego
spoáeczeĔstwa obywatelskiego. SpoáeczeĔstwa, którego czáonkowie są partnerami,
ludĨmi kreatywnymi i aktywnymi. Spóádzielnie socjalne mają na celu aktywizacjĊ
zawodową i uáatwienie zaistnienia na rynku pracy osobom:
x bezrobotnym,
x bezdomnym, które realizują indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoĞci,
x uzaleĪnionym od alkoholu, które zakoĔczyáy program psychoterapii
w zakáadzie lecznictwa odwykowego,
x uzaleĪnionym od narkotyków po zakoĔczeniu programu terapeutycznego
w zakáadzie opieki zdrowotnej,
x chorym psychicznie,
x niepeánosprawnym,
x uchodĨcom, realizującym indywidualny program integracji,
x zwalnianym z zakáadów karnych, mającym trudnoĞci w integracji
ze Ğrodowiskiem.
Niewątpliwie spóádzielnie socjalne, powstaáe w wielu krajach Unii Europejskiej,
w tym takĪe i w Polsce, potwierdzają moim zdaniem tezĊ, Īe spóádzielczoĞü jako forma
ruchu spoáeczno – gospodarczego i swoista, specyficzna metoda gospodarowania, moĪe
takĪe z powodzeniem odnaleĨü siĊ w sferze socjalnej.

41
Na temat spóádzielni socjalnych (spoáecznych) zob. m.in.: C. Borzaga, A. Santuari, PrzedsiĊbiorstwa
spoáeczne we Wáoszech. DoĞwiadczenia spóádzielni spoáecznych (wydanie I), Ministerstwo Pracy i Polityki
Spoáecznej, Warszawa 2005; Z. Chyra – Rolicz, Spoáeczna gospodarka rynkowa za granicą i w kraju (w skali
globalnej i lokalnej), w: K. Lachowski (red.), OdmiennoĞü… jw., s. 101-136; H. Cioch, Zarys… jw., s. 135140 oraz s. 257-263.
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Spóádzielcza forma (metoda) gospodarowania w ujĊciu statystycznym
Ukazanie spóádzielczej metody gospodarowania w róĪnych formach spoáeczno –
gospodarczych w Ğwietle liczb w krajach Unii Europejskiej, w tym takĪe i w Polsce nie
jest zadaniem áatwym. Wynika to przede wszystkim z braku uporządkowanych,
metodologicznie spójnych statystyk w zakresie róĪnych branĪ i typów spóádzielczoĞci
w poszczególnych krajach, jak i w skali krajów Unii Europejskiej, czy teĪ caáego
Ğwiata42.
W wielu dostĊpnych Ĩródáach podaje siĊ, Īe na caáym Ğwiecie liczba czáonków
wszystkich spóádzielni siĊga 800 milionów, ponad 800 milionów, a moĪe nawet miliard.
Ruch spóádzielczy w Polsce w 2008 r. obejmuje okoáo 10 tysiĊcy spóádzielni i ponad
8 milionów czáonków. W caáej Unii Europejskiej w 27 krajach szacuje siĊ, Īe jest ponad
100 milionów czáonków, naleĪących do okoáo 160 tysiĊcy spóádzielni. MoĪna przyjąü,
Īe co trzeci obywatel Unii Europejskiej jest czáonkiem jakiejĞ spóádzielni.
SpóádzielczoĞü rolnicza w krajach czáonkowskich Unii Europejskiej (UE) zajmuje
znaczącą i trwaáą pozycjĊ ekonomiczną i spoáeczną43.
SpóádzielczoĞü rolnicza w UE przeĪywa renesans róĪnych form i metod. Jest
pozytywnym przykáadem pluralizmu spóádzielczego, stanowi duĪą siáĊ ekonomiczną
i jest dobrze zorganizowana. Pod wpáywem dziaáania ostrej konkurencji spóádzielnie
rolnicze w UE przejawiają duĪą przedsiĊbiorczoĞü w rozszerzaniu skali swego dziaáania.
Wraz z postĊpami globalizacji gospodarki nastĊpuje specjalizacja gospodarstw
rolniczych, a tradycyjny model spóádzielni dostosowuje siĊ do nowych potrzeb
spoáecznych. W wysoko rozwiniĊtych krajach Europy Zachodniej coraz czĊĞciej
pojawiają siĊ spóádzielnie wielozadaniowe, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz
spoĪywców, choü pozostaáy takĪe dobrze funkcjonujące tradycyjne spóádzielnie
jednozadaniowe. W krajach czoáówki UE, a zwáaszcza w Wielkiej Brytanii, Niemczech
i Wáoszech powstają nowoczesne spóádzielnie marketingowe, pojawiają siĊ zewnĊtrzni
inwestorzy jako wspóáwáaĞciciele spóádzielni, które przyjmują lokaty kapitaáowe.
Obserwuje siĊ zjawisko upodabniania spóádzielni do spóáek, rozwaĪa siĊ nawet
moĪliwoĞü wprowadzenia róĪnych kategorii gáosów czáonkowskich.
Spóádzielnie w krajach wysoko rozwiniĊtych prowadzą interesy o duĪej skali, co
wymaga w peáni profesjonalnego kierownictwa, zarządu menedĪerskiego, lecz
czáonkowie zachowują nad nim w peáni demokratyczną kontrolĊ.
Szacuje siĊ, Īe w 1998 r. liczba spóádzielni rolniczych w 15 krajach
czáonkowskich UE (tj. Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Wáoch)
wynosiáa okoáo 35 tysiĊcy, a liczba czáonków – rolników siĊga 17 milionów (wielu
rolników naleĪy do wiĊcej niĪ jednej spóádzielni). Liczba zaĞ zatrudnionych ogóáem
w spóádzielniach rolniczych w 15 krajach czáonkowskich UE wynosiáa w 1998 r. okoáo
42

Podane w niniejszym opracowaniu informacje statystyczne bĊdą miaáy jedynie charakter przybliĪony
i orientacyjny.
Na ten temat zob. m.in. W. Boguta, J. Ejsmont, R. KamiĔski, SpóádzielczoĞü wiejska, Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne Spóáka Akcyjna, Warszawa 2000; M. G. BrodziĔski, SpóádzielczoĞü obsáugująca wieĞ
i rolnictwo w okresie przeksztaáceĔ ustrojowych, Zakáad Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2005, s.299-374;
E. Pudeákiewicz, SpóádzielczoĞü… jw., s. 184-191; SpóádzielczoĞü wiejska w perspektywie integracji z Unią
Europejską (Materiaáy MiĊdzynarodowej Konferencji (CzĊĞü I i II), Zakopane 2-4 grudnia 1997 r.),
„Vademecum SpóádzielczoĞci SIB” 1997 nr 8, 1998 nr 9.
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900 tysiĊcy, a wiĊc w ostatnich 35 latach zatrudnienie wzrosáo co najmniej dwukrotnie.
W warunkach duĪego – wzglĊdnego i bezwzglĊdnego – spadku zatrudnienia
w wiĊkszoĞci dziaáów gospodarki poszczególnych krajów jest to zjawiskiem wrĊcz
wyjątkowym. Wzrost zatrudnienia wynika gáównie z dwóch przyczyn:
x wzrostu liczby personelu fachowego, szczególnie kadry kierowniczej,
x rozwoju dziaáalnoĞci produkcyjnej, przede wszystkim w zakresie
przetwórstwa, a takĪe usáug produkcyjnych.
O roli i znaczeniu spóádzielczoĞci wiejskiej w krajach Unii Europejskiej Ğwiadczą
m.in. wskaĨniki tych przedsiĊbiorstw w rozmiarze produkcji i wykonywanych usáug w
róĪnych dziaáach i gaáĊziach gospodarki. Rolnicy UE sprzedają 60% swojej produkcji za
poĞrednictwem spóádzielni. ZbliĪony udziaá reprezentuje spóádzielczoĞü w tych krajach
w rozmiarze eksportu produktów miĊsnych, skupie zwierząt, przetwórstwie wyrobów
miĊsnych, produkcji i sprzedaĪy kwiatów, nasion i warzyw.
Udziaá produktów rolniczych nie jest jednakowy w poszczególnych krajach UE.
W niektórych produktach, takich jak: mleko, wieprzowina czy wino udziaá ten siĊga od
80 do 100%. Dominującym jednakĪe sektorem jest sektor mleczarski.
Ekspansja spóádzielczoĞci rolniczej w krajach czáonkowskich UE nie przebiegaáa
bez zasadniczych zmian w metodach dziaáania. Polegają one w istocie na coraz
wiĊkszym priorytecie dla ekonomicznej efektywnoĞci i organizacyjnej sprawnoĞci
przedsiĊbiorstwa spóádzielczego kosztem spoáecznych celów spóádzielni, tj. kosztem
realizacji i obrony interesów bytowych czáonków – producentów rolnych, szczególnie
tych sáabszych.
Utrzymanie i rozszerzenie ekonomicznej dziaáalnoĞci spóádzielczoĞci rolniczej
dokonuje siĊ poprzez stosowanie przez spóádzielczoĞü metod dziaáania podobnych do
stosowanych przez przedsiĊbiorstwa kapitaáu niespóádzielczego. Taki kierunek rozwoju
uznawany jest przez wielu za konieczny, by w istniejących warunkach ekonomicznych,
spoáecznych i politycznych zachowaü i rozwinąü spóádzielczoĞü rolniczą. Coraz czĊĞciej
jednak stawia siĊ pytanie, czy koncentracja spóádzielczoĞci rolniczej, ekonomizacja jej
dziaáania i profesjonalizacja zarządzania, prowadzące do upodobnienia siĊ
spóádzielczoĞci do zrzeszeĔ kapitaáowych, nie byáy nadmierne i nie doprowadziáy do
utraty, wzglĊdnie ograniczenia toĪsamoĞci spóádzielczej, do zaniku swoistych
spóádzielczych przymiotów stanowiących o istocie i sile spóádzielczoĞci.
W spóádzielniach rolniczych w krajach UE przywiązuje siĊ coraz czĊĞciej duĪą
wagĊ do zachowania toĪsamoĞci spóádzielczej, co wyraĪa siĊ m.in. w tym, Īe znaczne
Ğrodki przeznacza siĊ na rozwijanie pracy edukacyjno – wychowawczej, ideowej,
kulturalno – oĞwiatowej wĞród czáonków i pracowników.
Rolnicza spóádzielczoĞü ma, w wielu krajach UE, zwáaszcza o rozwiniĊtej
gospodarce rynkowej, powaĪny i dynamiczny udziaá w funkcjonowaniu rynku rolnego.
SáuĪy ona autentycznie interesom rolników i jest im coraz bardziej potrzebna w miarĊ
pogáĊbiającej siĊ komercjalizacji oraz Ğwiadczenia usáug gospodarstwom rolnym przez
odpowiednio wyspecjalizowane przedsiĊbiorstwa usáugowe. SpóádzielczoĞü rolnicza jest
takĪe czynnikiem korygującym poczynania innych uczestników rynku jako siáa
równowaĪąca koncentrującego siĊ przemysáu i handlu prywatnego. Polityka
gospodarczo – spoáeczna paĔstwa posáuguje siĊ chĊtnie aparatem spóádzielczoĞci
rolniczej jako szczególnie podatnym instrumentem dla realizowania ogólnospoáecznych
celów w rolnictwie.
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Wspóápraca, a nie wzajemne zwalczanie siĊ spóádzielni, jest drogą do sukcesu,
zarówno na rynku krajowym, jak i w ramach Unii Europejskiej. Znaczącą rolĊ odgrywa
tutaj Komitet Generalny SpóádzielczoĞci Rolniczej w Unii Europejskiej (COGECA),
którego gáównym celem jest reprezentowanie interesów spóádzielni rolniczych poĞród
róĪnych instytucji UE w Brukseli. COGECA ĞciĞle wspóápracuje z Europejskim
Komitetem Związków Rolników (COPA) w sprawach związanych z polityką rolną.
COGECA uczestniczy w tworzeniu zasad i realizacji polityki Wspólnoty wobec
spóádzielni rolniczych. Promuje wspóápracĊ pomiĊdzy takimi spóádzielniami w ramach
Wspólnoty, jak równieĪ poza jej granicami.
Na podstawie danych z Badania SpóádzielczoĞci Polskiej 2006 oraz danych
statystyki publicznej autorzy Sáawomir NaáĊcz i Joanna Konieczna-Saáamatin konstatują
m.in. nastĊpujące fakty44:
x mimo trwającego od początku lat 90. trendu spadkowego, spóádzielnie wciąĪ
dysponują znaczną bazą ekonomiczną (332 tys. miejsc pracy, tj. ok. 3% krajowego
rynku pracy i zbliĪony udziaá w produkcji caáej gospodarki narodowej);
x spóádzielnie dysponują teĪ niebagatelną bazą spoáeczną (blisko 10 mln
czáonków, ok. 100 tys. osób pracujących spoáecznie;
x w wymiarze ekonomicznym spóádzielnie są na ogóá podmiotami
korzystającymi z mechanizmów rynkowych (zaledwie 0,5% przychodów stanowią
dotacje);
x spóádzielnie prowadzące dziaáalnoĞü z zakresu reintegracji spoáeczno –
zawodowej mają znaczący udziaá finansowania Ğrodkami nierynkowymi (dotacje
stanowią
76%
przychodów
w
spóádzielniach
socjalnych
i
11%
w spóádzielniach inwalidów);
x spóádzielnie naleĪą do najbardziej rynkowo dziaáających podmiotów polskiej
gospodarki spoáecznej (praca spoáeczna na rzecz spóádzielni peániona na ogóá w
organach spóádzielni w porównaniu z pracą páatną stanowi zaledwie 0,6%, gdy
tymczasem w sektorze organizacji non-profit odsetek ten wynosi 36%);
x spóádzielnie jako podmioty gospodarki spoáecznej peánią waĪne funkcje
spoáeczno – gospodarcze (utrzymują znaczną liczbĊ miejsc pracy etatowej, przeciĊtnie
ponad dwukrotnie wiĊcej niĪ porównywalne podmioty z innych sektorów gospodarki);
x sektor spóádzielczy w znacznie wiĊkszym stopniu niĪ inne sektory gospodarki
narodowej zatrudnia teĪ osoby mające obniĪone szanse na rynku pracy (osoby
niepeánosprawne o 10 punktów procentowych wiĊcej niĪ przeciĊtna
w gospodarce narodowej, kobiety o 13 punktów procentowych wiĊcej,
a osoby starsze o 17 punktów procentowych wiĊcej);
x niektóre typy spóádzielni wyróĪniają siĊ teĪ zatrudnieniem szczególnie
wysokiego odsetka osób o najniĪszych szansach na rynku pracy ze wzglĊdu na niskie
wyksztaácenie (spóádzielnie inwalidów, rolnicze spóádzielnie produkcyjne i socjalne);

44
Opracowanie na podstawie artykuáu wymienionych autorów pt. Polska spóádzielczoĞü na progu XXI wieku:
zasoby oraz wybrane funkcje spoáeczno - ekonomiczne, zamieszczonego w: „Spóádzielczy Kwartalnik
Naukowy” 2008, nr 1. Uchwaáą nr 30/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarząd Krajowej Rady Spóádzielczej
postanowiá wznowiü wydawanie Spóádzielczego Kwartalnika Naukowego, mającego przedwojenną tradycjĊ.
Redaktorem naczelnym wznowionego Kwartalnika zostaá prof. zw., dr hab., dr h.c. Mieczysáaw Adamowicz.
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x spóádzielnie odgrywają waĪną rolĊ w spoáecznoĞciach lokalnych
(7 spóádzielni na 10 jest dostarczycielami produktów i usáug dla lokalnych spoáecznoĞci,
a 4 na 10 ma dominującą pozycjĊ na lokalnym rynku);
x spóádzielnie mieszkaniowe w skali kraju odpowiadają za obsáugĊ 27%
mieszkaĔ;
x spóádzielnie w znacznym stopniu wspierają lokalną dziaáalnoĞü kulturalno –
oĞwiatową, sportową itp. (wystĊpuje to w 4 spóádzielniach na 10);
x co piąta spóádzielnia angaĪuje siĊ w organizowanie staĪy i praktyk
zawodowych oraz w szkolenia i inne dziaáania wspomagające uzyskanie zatrudnienia (w
2005 r. objĊto tymi dziaáaniami ok. 137 tys. osób);
x co dwudziesta spóádzielnia deklaruje prowadzenie dziaáaĔ wspierających
osoby dotkniĊte wykluczeniem spoáecznym (dziaáaniami tymi objĊto ok.
47 tys. osób);
x w dziaáalnoĞci sektora spóádzielczego w Polsce dominuje zasada preferowania
interesów pracowników ponad interes „kapitaáu”;
x w wielu spóádzielniach obserwuje siĊ znaczne ograniczenia w zakresie
wypeániania funkcji demokratycznego zarządzania (w skali caáego sektora zaledwie
nieco ponad 3% czáonków spóádzielni uczestniczy w wyborach wáadz spóádzielni, przy
stosunkowo wysokim udziale aktywnych wyborczo czáonków w maáych spóádzielniach,
których bĊdzie ubywaü;
x w spóádzielniach wytwarza siĊ tzw. typ czáonkostwa niezaangaĪowanego,
klienckiego (ma to miejsce w duĪych strukturach spóádzielczych, jak np. banki
spóádzielcze czy SKOK).
Pozycja spóádzielni i jej siáa związana ze specyfiką spóádzielczej metody
gospodarowania moĪe siĊ takĪe wyraĪaü w jej stanie organizacyjnym (w liczebnoĞci
i w strukturze podmiotów spóádzielczych)45.
Warto w tym wzglĊdzie odnotowaü, iĪ najwiĊkszą liczbĊ podmiotów ma
w swoim rejestrze Gáówny Urząd Statystyczny (GUS), który wykazuje na dzieĔ
31 grudnia 2005 roku 18303 podmioty, natomiast Krajowy Rejestr Sądowy
10771 spóádzielni (z czego 940 w likwidacji lub upadáoĞci), a Krajowa Rada
Spóádzielcza 12567 jednostek (przy czym tylko 9559 nie podlegaáo wáaĞnie likwidacji
czy zawieszeniu dziaáalnoĞci).
Z tabeli 1 wynika, Īe w 2005 roku liczba spóádzielni ogóáem wynosiáa ok.
9,6 tys. podmiotów.

45

RejestracjĊ spóádzielni prowadzą równolegle: Gáówny Urząd Statystyczny i podlegáe mu urzĊdy statystyczne
w miastach wojewódzkich w ramach systemu REGON, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Krajowa Rada
Spóádzielcza.
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TABELA 1. SZACUNKOWA LICZBA DZIAàAJĄCYCH SPÓàDZIELNI, WG STANU NA KONIEC
2005 ROKU
Typ spóádzielni/BranĪa
Liczba spóádzielni
Dziedzina dziaáalnoĞci
spóádzielczoĞci
w tysiącach
1

2

3

Spóádzielnie „Spoáem”
Gminne Spóádzielnie
„Samopomoc Cháopska”
Spóádzielnie mleczarskie
Ogrodniczo - pszczelarskie
Rolnicze spóádzielnie
produkcyjne
Spóádzielnie kóáek rolniczych
Spóádzielnie mieszkaniowe
Spóádzielnie pracy

0,36
1,44

Usáugi: handel
Usáugi: handel, usáugi dla rolnictwa

0,19
0,12
0,87

Skup páodów rolnych i produkcja
Produkcja spoĪywcza
Produkcja rolnicza

0,79
3,53
1,00

Usáugi dla rolnictwa
Usáugi w zakresie mieszkalnictwa
Tworzenie miejsc pracy; dziaáalnoĞü
produkcyjna i usáugowa
Reintegracja zawodowa i spoáeczna
Reintegracja zawodowa
niepeánosprawnych
Produkcja
Usáugi, produkcja drobnotowarowa
Usáugi bankowe
Usáugi parabankowe i ubezpieczeniowe

Spóádzielnie socjalne
0,04
Spóádzielnie inwalidów i
0,27
niewidomych
Spóádzielnie „Cepelia”
0,02
Spóádzielnie rzemiosáa
0,24
Banki spóádzielcze
0,59
Spóádz. kasy oszczĊdnoĞciowo –
0,08
kredytowe
Ogóáem sektor spóádzielczy
9,56
*
ħródáo: S. NaáĊcz, J. Konieczna-Saáamatin, Polska spóádzielczoĞü na progu XXI wieku: zasoby oraz wybrane
funkcje spoáeczno – ekonomiczne, „Spóádzielczy Kwartalnik Naukowy” 2008, nr 1, s. 13-14.

JednoczeĞnie w strukturze podmiotów spóádzielczych ogóáem najwiĊcej jest
spóádzielni mieszkaniowych (36,9%), gminnych spóádzielni „Samopomoc Cháopska”
(15,1%) oraz spóádzielni pracy (10,5%). Najmniej podmiotów spóádzielczych
sklasyfikowano w grupie spóádzielni „Cepelia” (0,21%), spóádzielni socjalnych (0,42%),
SKOK (0,84%) oraz spóádzielni ogrodniczo- pszczelarskich (1,3%).
W tym miejscu warto przypomnieü, iĪ w realnym socjalizmie na dzieĔ 31 grudnia
1988 roku byáo 15 236 spóádzielni, ponad 15 mln czáonków (15 286,2 tys.) oraz prawie 2
mln osób zatrudnionych (1 996 310).
Porównując dane z 2005 r. z danymi 1988 r. (tab. 1 i 2) wynika, iĪ zmniejszyáa
siĊ liczba spóádzielni (o 40,6%), liczba czáonków zmniejszyáa siĊ w przybliĪeniu o 46%,
a liczba zatrudnionych aĪ ponad 6-krotnie. Udziaá spóádzielni w dochodzie narodowym
(PKB) w realnym socjalizmie wynosiá od 8-12%, a obecnie ok. 2,0%46.

46

Peána i obiektywna analiza danych organizacyjnych, ekonomiczno – produkcyjnych i finansowych
spóádzielni dziaáających w realnym socjalizmie w porównaniu ze spóádzielniami dziaáającymi w gospodarce
rynkowej wymagaáaby pogáĊbionych studiów i badaĔ empirycznych oraz przyjĊcia jednolitej metodologii
i metodyki liczenia. W ramach tego opracowania jest to niemoĪliwe.
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TABELA 2. NIEKTÓRE DANE O STANIE ORGANIZACYJNYM SPÓàDZIELCZOĝCI W 1988
ROKU (STAN W DNIU 31 XII)
Liczba zatrudnionych a)

Liczba
spóádzielni

Liczba
czáonków
w tys.

Ogóáem

Ogóáem
SpóádzielczoĞü wiejska
CZS Samopomoc Cháopska”

15 236
8 133
1 912

15 286,2
7 973,2
3 531,5

1 996 310
791 418
467 962

W tym
kobiety
1 098 732
379 079
263 284

CZ Spóádzielni Mleczarskich

323

1 199,4

112 793

54 870

Centrala Spóádzielni
Ogrodniczych i Pszczelarskich

140

372,6

55 519

30 953

CZ Rolniczych Spóádzielni
Produkcyjnych b)

2 089

190,4

697

337

Bank Gospodarki ĩywnoĞciowej
(banki spóádzielcze)

1 663

2 566,1

-

-

Krajowy Związek Rolników,
Kóáek i Organizacji Rolniczych

2 006

113,2

154 447

29 635

SpóádzielczoĞü miejska
CZ Spóádzielni SpoĪywców
„Spoáem”

7 103
397

7 313,0
2 957,5

1 204 892
393 535

719 653
308 764

CZ Spóádzielni Budownictwa
Mieszkaniowego

3 128

3 515,0

128 037

57 672

Wyszczególnienie

CZ SpóádzielczoĞci Pracy
350 843
185 612
2 049
398,1
a) dane obejmują pracowników peánozatrudnionych (áącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo)
oraz niepeánozatrudnionych w gáównym miejscu pracy;
b) dane nie obejmują zatrudnionych w spóádzielniach produkcyjnych.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie SpóádzielczoĞü w liczbach (tabela 4 i 9),
Naczelna Rada Spóádzielcza, Gáówny Urząd Statystyczny, Warszawa 1989.

Spóádzielcza metoda gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej
napotyka na róĪnorakie bariery. W Ğwietle przeprowadzonych badaĔ SpóádzielczoĞci
Polskiej 2006 (badani respondenci udzielili áącznie 233 odpowiedzi) stwierdza siĊ, Īe47:
x 37%wypowiedzi badanych wskazuje na problemy związane z ograniczonym
popytem na dobra lub usáugi produkowane przez spóádzielnie;
x 34% wypowiedzi badanych wskazuje na niekorzystne dziaáania lub brak dziaáaĔ
wáadz publicznych;
x 22% wypowiedzi badanych wskazuje na niekorzystne dla danej spóádzielni
warunki rynkowe panujące w danej branĪy czy regionie;
x 7% wypowiedzi badanych wskazuje na káopoty spóádzielni, wynikające z ich
funkcjonowania jako spóádzielnie, a nie spóáki. Mimo tych trudnoĞci – jak wynika z
47

S. NaáĊcz, J. Konieczna – Saáamatin, Polska spóádzielczoĞü… jw., s. 45-46.
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badaĔ – tylko 3 na 524 spóádzielnie (zakwalifikowane do analizy danych na podstawie
przeprowadzonych ankiet) otwarcie przyznaáo, Īe planuje przeksztaácenie siĊ w spóákĊ.
Podsumowanie i wnioski
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego i metoda
gospodarowania zarówno w krajach Unii Europejskiej (w tym takĪe i w Polsce), jak i na
caáym Ğwiecie nie jest jednolita ani pod wzglĊdem teoriopoznawczym, prawnym czy teĪ
doĞwiadczeĔ historycznych i aplikacyjnych rozwiązaĔ. WystĊpuje tam róĪnorodnoĞü
form i metod (systemów) dziaáania. Ciągle Īywe i aktualne wspóáczeĞnie są trzy modele
(systemy) spóádzielczoĞci, áącznie z ich modyfikacjami, tj.:
x Model (system) F. W. Raiffeisena,
x Model (system) H. Schulzego z Delitzch,
x Model (system) W. Haasa.
JednoczeĞnie nie sposób nie pamiĊtaü o ewolucji zasad i wartoĞci spóádzielczych
(od zasad rochdelskich do paryskich, wiedeĔskich i obecnie obowiązujących
manchesterskich), które to przecieĪ stanowią o aksjologii spóádzielczej metody
gospodarowania. Pozwalają one przede wszystkim naukowcom, badaczom, praktykom,
politykom i dziaáaczom spóádzielczym rozstrzygnąü, czym jest, czym moĪe byü, a czym
nie jest spóádzielczoĞü.
W róĪnych teoriach i koncepcjach ekonomicznych, nauk organizacji
i zarządzania, socjologicznych i prawnych spotykamy miĊdzy innymi nastĊpujące
orientacje i tendencje:
x przedspóádzielcze i paraspóádzielcze formy gospodarowania,
x bimodalny (dualny) charakter spóádzielni jako zrzeszenia i przedsiĊbiorstwa,
x spóádzielnia jako samodzielne przedsiĊbiorstwo,
x spóádzielnia jako system spoáeczno – ekonomiczny i jako grupa spoáeczna,
x spóádzielnia w systemie zarządzania marketingowego (orientacja rynkowa),
x spóádzielnia jako specyficzny typ jednostki w sektorze non – profit,
x spóádzielnie alternatywne („nowej fali”) przeciwstawne spóádzielniom
tradycyjnym,
x spóádzielnia jako forma integracji pionowej,
x spóádzielcze spóáki akcyjne,
x spóádzielnia jako koalicja grup interesu, w tym czáonków, zarządu
i pracowników,
x spóádzielnia jako wiązka (sieü) kontraktów (umów) pomiĊdzy róĪnymi
uczestnikami organizacji spóádzielczej (tj. czáonkami, zarządem, pracownikami).
Szczególne zadania stoją przed spóádzielczoĞcią krajów Unii Europejskiej
(w tym takĪe i Polski jako jej równoprawnego czáonka), jak i caáego Ğwiata. Problem
regulacji prawnych w zakresie spóádzielczoĞci w poszczególnych krajach UE jest jedną
z takich waĪnych kwestii, które wymagają rozwiązaĔ i są takĪe juĪ podejmowane, np.
w ramach tzw. statutu spóádzielni europejskiej. Istotnym równieĪ problemem jest
organizacja spóádzielni socjalnych dla osób wykluczonych. SpóádzielczoĞü w wielu
krajach Unii Europejskiej, jak i na pozostaáych kontynentach Ğwiata, posiada
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zróĪnicowany status i pozycjĊ spoáeczno – ekonomiczną, odmienne tradycje
i uregulowania prawne. SpóádzielczoĞü jako swoista i odrĊbna metoda gospodarowania
nie ma, jak dotychczas, jednolitych regulacji prawnych ani na poziomie danego kraju
(narodu), ani takĪe na poziomie wspólnotowym.
We wspóáczesnym Ğwiecie, o silnych tendencjach globalizacyjnych
i konkurencyjnych, spóádzielczoĞü coraz czĊĞciej bĊdzie poddawana róĪnorakim
ewolucjom, dylematom i antynomiom rozwojowym.
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Summary
The main purpose of this elaboration is informing of a need of identification of different
forms of co-operative farming, especially in Poland and in other countries of European Union,
simultaneously revealing dilemmas and antinomies of a co-operative method of farming. As seen,
this theory-knowledge ridden and methodological reflection in stated range of conduct will allow
further deepened studies, analyses and empirical research over nature and specificity of
co-operative method of farming. Co-operative movement will be significantly gaining popularity
and recognition within the confines of social economy.
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ElĪbieta Sowula-SkrzyĔska

Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw
produkujących Īywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie
moĪliwoĞci jakie daje funkcjonowanie
w ramach grupy producenckiej
Improving the economic situation of pig livestock farms
by taking advantage of the opportunities
offered by producer group membership
Wspólna dziaáalnoĞü w ramach grupy producenckiej ma na celu podniesienie efektywnoĞci
produkcji oraz poprawienie konkurencyjnoĞci funkcjonowania gospodarstw rolnych na rynku. Dla
wielu producentów rolnych, a szczególnie producentów Īywca wieprzowego integracja jest szansą
utrzymania siĊ na rynku oraz osiągniĊcia stabilnej i mocnej pozycji. W podjĊto próbĊ zbadania
i okreĞlenia zasad funkcjonowania grup producenckich w regionie Wielkopolski. Badaniami objĊto
producentów Īywca wieprzowego uwzglĊdniając efektywnoĞü ich dziaáalnoĞci.

WstĊp
Niekorzystna struktura produkcji rolniczej wskazuje na zasadnoĞü oraz
koniecznoĞü rozwoju wszelkich form kooperacji miĊdzy producentami zarówno
w formie integracji poziomej (grup producentów rolnych, kóáek maszynowych,
kooperatyw itp.) jak i integracji pionowej (powiązaĔ miĊdzy producentami i odbiorcami,
przetwórcami surowców rolniczych). Potrzeba integracji poziomej i pionowej szybko
wzrasta z uwagi na Wspólną PolitykĊ Rolną, wáączenie do jednolitego rynku UE
i koniecznoĞci wzrostu skali produkcji oraz redukcji kosztów produkcji i kosztów
transakcyjnych. Problemem polskiego rolnictwa jest brak takich powiązaĔ, co zwiĊksza
ryzyko zbytu i warunkuje wyĪsze koszty dziaáalnoĞci na wszystkich poziomach áaĔcucha
ĪywnoĞciowego. Ogranicza to konkurencyjnoĞü na rynku Ğwiatowym zarówno
pojedynczych gospodarstw i przedsiĊbiorstw (przetwórstwa i handlu) jak i caáoĞci
polskiego sektora ĪywnoĞciowego. Procesy integracji, mimo ich niepodwaĪalnych
korzyĞci, rozwijają siĊ bardzo powoli, gáównie ze wzglĊdu na báĊdy i obciąĪenia
z przeszáoĞci jak i ograniczone obecnie ich wsparcie finansowe. Istnieje koniecznoĞü
szybkiej poprawy konkurencyjnoĞci produkcji oraz sprawnoĞci dziaáania polskich
gospodarstw poprzez wzrost jej jakoĞci, poprawy organizacji oraz dostosowania
kierunku specjalizacji zasobów gospodarstw i do potrzeb rynku.
Sáaba jakoĞü produkcji i pozycja konkurencyjna na rynku wiĊkszoĞci
gospodarstw wynika z faktu, Īe nie mają one wpáywu na kryteria i wielkoĞci cen, system
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skupu i przetwórstwo produktów rolnych. Celem zmiany tej sytuacji, naleĪy dąĪyü do
przyspieszenia procesów integracyjnych. One w warunkach rozdrobnionej struktury
agrarnej polskiego rolnictwa, wielokierunkowej produkcji gospodarstw, wysokich cen
Ğrodków do produkcji, stanowią niezbĊdny warunek modernizacji rolnictwa i poprawy
jego efektywnoĞci. Jest to konieczne wobec WPR i naszego uczestnictwa w strukturach
unijnych. Jednym ze sposobów poprawy pozycji konkurencyjnej producentów rolnych
na rynku krajowym i europejskim, jest zmiana sposobu uczestnictwa, z biernego na
aktywne. Organizacja grup producentów rolnych, które peániáyby rolĊ integratora,
pojedynczych i drobnych producentów, moĪe w sposób istoty poprawiü efektywnoĞü
ekonomiczną funkcjonowania gospodarstw oraz ich konkurencyjnoĞü na rynku.
KonkurencjĊ na rynku bĊdą wygrywaü ci producenci, którzy bĊdą obniĪaü koszty
produkcji, stosując nowe technologie jak i poprawiaü jakoĞü wytwarzanych produktów
rolnych.
Grupy producentów rolnych w Polsce
W ostatnich latach w Polsce, trwa proces organizowania siĊ grup producenckich
w róĪnych kierunkach specjalizacji i w zakresie róĪnych produktów rolnych.
Z inicjatywą powoáania grupy na ogóá wystĊpują wyksztaáceni máodzi rolnicy,
zasobniejsi finansowo, gospodarujący na wiĊkszych obszarach oraz w rejonach
o znacznej koncentracji danego produktu lub grupy produktów. Rolnicy korzystając
z doĞwiadczeĔ krajowych rolników innych regionów i zagranicznych farmerów,
organizują siĊ w grupy producenckie, chcąc wzmocniü swoją pozycjĊ rynkową
i poprawiü ekonomiczne efekty gospodarowania. Obecnie, wiĊkszoĞü rolników
produkujących na skalĊ towarową, produkuje na rynku w pojedynkĊ. Producent taki, nie
jest w stanie zaoferowaü odpowiednio duĪej, jednolitej partii towaru, wymaganej przez
odbiorców ani zakupiü jednorazowo odpowiednio duĪej iloĞci Ğrodków do produkcji,
pozwalającej negocjowaü ceny. Powoduje to, Īe jest zbyt sáabym partnerem dla
odbiorców, jak teĪ dostawców Ğrodków produkcji. Pojedynczy rolnik ma równieĪ
znikomy wpáyw na cenĊ, skup oraz przetwórstwo produktów rolnych1.
Grupy producentów rolnych stwarzają nowe moĪliwoĞci dziaáania. UmoĪliwiają
one maáym gospodarstwom rolnym poprawĊ swojej sytuacji dochodowej. Jest to
moĪliwe miĊdzy innymi poprzez obniĪenie kosztów produkcji oraz ograniczenie ryzyka
zbytu prowadzonej dziaáalnoĞci w przypadku spadku popytu. Poáączenie oferty rynkowej
wiĊkszej liczby gospodarstw rolnych, powoduje zwielokrotnienie ich siáy ekonomicznej,
wzmacnia pozycjĊ negocjacyjną w kontaktach handlowych z odbiorcami surowców
rolnych jak i dostawcami Ğrodków produkcji. Powstają nowe kanaáy dystrybucji,
z których pojedyncze gospodarstwa nie mogáyby korzystaü2.
Zdaniem wielu autorów, tworzenie grup producentów rolnych jest takĪe waĪnym
elementem poĪądanych zjawisk na obszarach wiejskich, takich jak: wielofunkcyjny

1

P. Chaáupka: Bariery ograniczające proces integracji producentów rolnych w Polsce. Roczniki AR PoznaĔ
CCCVIII, Rolnictwo 58, cz.2, 1999a, s.457-469
2
R.Kisiel, L.Knoblauch: Zalety funkcjonowania grup producenckich trzody chlewnej. RN AR, Kraków, 2004,
s.393-399.
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rozwój wsi, m.in. usáug infrastruktury, tworzenie nowych miejsc pracy czy teĪ
pobudzanie inicjatyw lokalnych3.
Gáównym zadaniem organizacji producenckich jest utrzymanie siĊ na rynku
i poprawa sytuacji ekonomicznej drobnych producentów, aby mogli oni sprostaü
wymaganiom narzucanym przez konsumenta i rynek. Przewaga, jaką ma na rynku
organizacja producencka nad drobnym producentem indywidualnym wynika ze
specyfiki jej dziaáania456 . Do waĪniejszych korzyĞci, jakie moĪe uzyskaü zrzeszony
w grupie producent rolny zaliczyü moĪna:
x wiĊkszą gwarancjĊ zbytu produktów w okresach malejącego popytu,
x wyĪsze ceny zbytu produktów od tych, jakie moĪe wynegocjowaü
indywidualnie pojedynczy rolnik, poprzez wspólny zbyt produktów
wytworzonych w gospodarstwach czáonków grupy,
x wprowadzenie na rynek wyĪszych jakoĞciowo produktów rolnych po niĪszych
kosztach,
x poprawĊ opáacalnoĞci produkcji, jak równieĪ zwiĊkszenia dochodu
caákowitego uzyskanego z produkcji rolnej czáonka grupy,
x obniĪenie niektórych kosztów efektem ich rozáoĪenia na wiĊkszą iloĞü
producentów,
x moĪliwoĞü korzystniejszego zakupu Ğrodków do produkcji,
x obniĪenie kosztów wspólnej promocji, reklamy, sprzedaĪy i dystrybucji,
Niestety, pomimo wielu korzystnych efektów dziaáalnoĞci grupowej, jakie moĪe
uzyskaü producent rolny poprzez wspólne dziaáanie, istnieje w Polsce jeszcze nieufnoĞü
i niechĊü rolników do funkcjonowania w ramach grupy producenckiej. Zdaniem wielu
autorów, niechĊü ta wynika z zaszáoĞci historycznych, związanych ze záymi
doĞwiadczeniami ze spóádzielczoĞcią w latach 1948-1950. NieumiejĊtnoĞü powoáywania
GPR, związana z nie znajomoĞcią przepisów, sáabą informacją i niską wiedzą na temat
integracji, stanowi istotną barierĊ dla rozwoju integracji poziomej w naszym kraju.
Barierą, jaka towarzyszy powstawaniu i dziaáaniu grup producentów jest brak
pozytywnych krajowych przykáadów i doĞwiadczeĔ dziaáalnoĞci grupowej7.
Grupy producentów trzody chlewnej
Rozdrobnienie produkcji trzody chlewnej, jakie obserwujemy w Polsce,
niekorzystnie oddziaáuje na wszystkie ogniwa związane z produkcją, przetwórstwem
i sprzedaĪą miĊsa wieprzowego8. Sytuacja ta w sposób znaczący wpáywa na niską
3

A.OstromĊcki: Rozwój zespoáów producentów rolnych w regionie o rozdrobnionym rolnictwie, RN SERiA,
tom VI zeszyt 1; Warszawa-PoznaĔ-Puáawy; 2004, s.162-167
4
P. Chaáupka: Metodyka tworzenia i funkcjonowania grup producentów trzody chlewnej. Aspekty
ekonomiczne, organizacyjne oraz prawne. AR PoznaĔ, 1999b, s.120
5
A.Jankowska-Dymet, J.Piasecka: Grupy producenckie-szansa dla polskich rolników. Prace Komisji Nauk Rolniczych
i Biologicznych XLIII, Bydgoszcz,2005, s.223-230
6
W. Bielski: Chcesz zwiĊkszyü swój dochód, wstąp do grupy producenckiej. Agroserwis nr 2, 2004, s.22-24
7

B. Goáaszewska: Szanse i bariery funkcjonowania grup producentów rolnych w Polsce. RN SERiA, tom VI
zeszyt 1; Warszawa-PoznaĔ-Puáawy; 2004, s.55-61
8
S.Okularczyk: Obecne relacje pomiĊdzy cenami Īywca a cenami detalicznymi przetworów wieprzowych. Trzoda
Chlewna, nr 4, 2003, s.8-11
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efektywnoĞü produkcji oraz niską specjalizacjĊ gospodarstw produkujących Īywiec
wieprzowy. Aby osiągnąü sukces wszystkie ogniwa, które uczestniczą w produkcji,
przetwórstwie i sprzedaĪy muszą ze sobą ĞciĞle wspóápracowaü. Przetwórstwo miĊsne w
Polsce, charakteryzuje siĊ niskim stopniem integracji z producentami Īywca
wieprzowego. Skutkiem tego jest duĪa niestabilnoĞü na rynku miĊsa wieprzowego9.
Sáabą stroną sektora miĊsa wieprzowego w Polsce, zdaniem licznych autorów jest
nieumiejĊtnoĞü odnalezienia siĊ producentów Īywca na wolnym rynku a takĪe brak
rozpoznania moĪliwoĞci rynkowych wspólnej sprzedaĪy Īywca wieprzowego10.
Zasadniczym celem organizacji producenckiej skupiającej producentów trzody
jest dbaáoĞü o interes ekonomiczny czáonka grupy, polegający na dostosowaniu
wielkoĞci produkcji trzody chlewnej do warunków rynkowych ze szczególnym
uwzglĊdnieniem jej jakoĞci. Dodatkowym obszarem dziaáaĔ grup producenckich trzody
jest koncentracja podaĪy oraz organizowanie kanaáów dystrybucji i sprzedaĪy
produktów rolnych jak równieĪ promowanie nowoczesnych technologii produkcji
jednoczeĞnie sprzyjającej Ğrodowisku naturalnemu. Producenci trzody chlewnej
integrują siĊ w celu prowadzenie dziaáalnoĞci handlowej i usáugowej w zakresie obrotu
trzodą chlewną.
Do gáównych kierunków dziaáaĔ trzodowych grup producenckich moĪna
zaliczyü11.
x Dokonywanie wspólnej sprzedaĪy trzody chlewnej o wyrównanych
jakoĞciowo partiach, w okreĞlonej iloĞci oraz czasie. DziĊki temu, producenci
trzody mogą áatwiej dostosowaü wielkoĞü produkcji do warunków
rynkowych. Wspólna sprzedaĪ Īywca pozwala wynegocjowaü i uzyskaü
wyĪszą cenĊ sprzedaĪy, a dziĊki temu osiągnąü wyĪszy dochód rolniczy.
x Organizowanie zaopatrzenia w Ğrodki do produkcji dla swoich czáonków
i innych producentów rolnych. Organizacje producenckie mają moĪliwoĞci
negocjowania ceny zakupu na warunkach hurtownika. Dodatkowo, moĪliwe
jest uzyskanie promocyjnych upustów cenowych, zasadniczo wpáywających
na efekt ekonomiczny gospodarstwa czáonka grupy.
x Pozyskiwanie informacji o prognozach i tendencjach cenowych na rynku
trzody chlewnej oraz moĪliwoĞciach jej zbytu. Grupy producenckie mogą
korzystniej ulokowaü siĊ na rynku i zdobyü przewagĊ konkurencyjną. DziĊki
organizowaniu szkoleĔ, kursów specjalistycznych a takĪe wymianie
doĞwiadczeĔ zrzeszonych rolników, producenci mogą Ğledziü najnowsze
tendencje w zakresie produkcji oraz Īywienia trzody chlewnej. Grupy
producenckie, prowadząc dziaáalnoĞü edukacyjną na rzecz czáonków grupy,
uáatwiają pracĊ producentom trzody, poprzez wprowadzenie postĊpu
technicznego i genetycznego oraz nowoczesnych rozwiązaĔ produkcyjnych.

9

D.Rycombel: Instrumenty polityki rolnej na rynku miĊsa i w Polsce i w UE. Przemysá SpoĪywczy nr 3, 2004

10

L.Szczebiot-Knoblauch: Integracja pozioma szansa dla drobnych producentów trzody chlewnej w Unii
Europejskiej. (W:) Szanse i zagroĪenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii
Europejskiej. AR, Szczecin, 2004, s.215-221
11
L.Knoblauch, R.Kisiel: Procesy integracyjne w sektorze miĊsa wieprzowego na przykáadzie grup
producenckich z terenu Polski póánocno-wschodniej. UWM, Olsztyn, 2004
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x Stale rosnące wymagania rynku, wymuszają od producentów ciągle
doskonalenie jakoĞci trzody chlewnej, wykorzystując wysokiej klasy materiaá
hodowlany. Producenci zrzeszeni w grupie, uzyskują bardzo dobre wyniki
produkcyjne oraz osiągają wysokie wskaĨniki miĊsnoĞci Īywca wieprzowego.
Jest to moĪliwe, dziĊki doborowi do produkcji sztuk do stada podstawowego
o wysokich parametrach jakoĞciowych, jak równieĪ dziĊki wspólnemu
zakupowi najwyĪszej klasy materiaáu hodowlanego po niĪszych cenach.
x Kierunkiem dziaáaĔ trzodowych grup producenckich jest takĪe organizowanie
opieki weterynaryjnej nad stadem trzody chlewnej zrzeszonych gospodarstw.
Jak podaje Chaáupka (1999b)4 nadzór weterynaryjny moĪe przynieĞü
wymierne efekty ekonomiczne z kilku powodów. DziĊki staáoĞci Ğwiadczenia
usáug oraz skali odbioru, moĪliwe jest uzyskanie z tego tytuáu ulg cenowych
jak równieĪ specjalistycznego doradztwa z zakresu zoohigieny i profilaktyki
weterynaryjnej.
x Grupy producenckie skupiające producentów trzody chlewnej, mogą
podejmowaü dziaáania w zakresie wspólnych inwestycji.
x Producent trzody chlewnej moĪe równieĪ wygospodarowaü czas wolny,
dziĊki reprezentowaniu go w negocjowaniu treĞci umów na dostawĊ Īywca
oraz zakup Ğrodków do produkcji przez organizacjĊ producencką.
Producenci trzody chlewnej są najlepiej zorganizowani. Na dzieĔ 31 grudnia
2007 roku istniaáo 62 grupy producentów skupiających producentów trzody wpisanych
do rejestru grup (tabela.1.). Liczba ta stanowi blisko 25% wszystkich dziaáających grup
producenckich w Polsce Wszystkie grupy powstaáy w ciągu siedmiu lat obowiązywania
ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach [wykres 1].
TABELA
1.
STAN
ILOĝCIOWY
TRZODOWYCH
GRUP
PRODUCENCKICH
W POLSCE WG WOJEWÓDZTW
Liczba GPR
Liczba grup
% udziaá
ogóáem
trzodowych
wielkopolskie
46
31
67
kujawsko31
9
29
pomorskie
podkarpackie
11
2
18
maáopolskie
11
2
18
mazowieckie
10
5
50
ĞwiĊtokrzyskie
3
2
67
warmiĔsko14
1
7
mazurskie
pomorskie
23
3
13
Ğląskie
3
3
100
lubelskie
11
2
18
opolskie
22
1
5
áódzkie
3
1
33
ħródáo: opracowanie na podstawie wáasnych obliczeĔ
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WYKRES 1. STAN ILOĝCIOWY TRZODOWYCH GRUP PRODUCENCKICH WPISANYCH DO
REJESTRU GRUP W POLSCE W LATACH 2007-2007

ħródáo: obliczenia wáasne w oparciu o dane z urzĊdów marszaákowskich

NajwiĊcej trzodowych GPR wpisanych do rejestru grup, funkcjonuje
w województwie wielkopolskim (31), które dominuje pod wzglĊdem iloĞci pogáowia
trzody chlewnej w kraju. DziewiĊü grup zawiązaáo dziaáalnoĞü w kujawsko-pomorskim,
piĊü w mazowieckim. Trzy grupy dziaáają w pomorskim i Ğląskim, po dwie dziaáa
w podkarpackim, maáopolskim, ĞwiĊtokrzyskim i lubelskim, a po jednej grupie istnieje
w województwie opolskim, warmiĔsko-mazurskim oraz áódzkim [tabela 2].
TABELA 2. LICZBA GRUP SKUPIAJĄCYCH PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
WPISANYCH DO REJESTRU WG WOJEWÓDZTW NA KONIEC 2007 ROKU
Wielkopolska
31
Kujawsko-Pomorskie
9
Mazowieckie
5
Pomorskie
3
ĝląskie
Podkarpackie
Maáopolskie
2
ĝwiĊtokrzyskie
Lubelskie
WarmiĔsko-mazurskie
àódzkie
1
Opolskie
RAZEM
62
ħródáo: obliczenia wáasne w oparciu o dane z urzĊdów marszaákowskich

Materiaá i metody
Badaniami zostaáo objĊtych 10 grup producentów trzody chlewnej,
funkcjonujących w województwie wielkopolskim oraz 20 gospodarstw zrzeszonych
w poszczególnych grupach producenckich. Wybór tego regionu do badaĔ byá celowy.
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Wielkopolska jest województwem, które dominuje pod wzglĊdem wielkoĞci oraz
najwiĊkszej koncentracji produkcji trzody chlewnej w kraju. Populacja ĞwiĔ
w Wielkopolsce przekracza 27% krajowego pogáowia. W regionie tym grupy skupiające
producentów trzody chlewnej stanowią ok.50% wszystkich grup istniejących w Polsce.
Grupują one blisko poáowĊ czáonków naleĪących do grup producenckich na terenie
caáego kraju.
Materiaá Ĩródáowy stanowiáy dane liczbowe oraz opisowe, które zostaáy
udostĊpnione przez liderów grup producenckich a takĪe producentów rolnych w drodze
wywiadu w latach 2002-2006.
Wyniki
Badania potwierdziáy tezy zawarte we wstĊpie, iĪ tworzenie grup producenckich
jest istotnym czynnikiem wpáywającym na poprawĊ sytuacji dochodowej gospodarstw
specjalizujących siĊ w produkcji trzody. NiezaleĪnie od przyjĊtej przez organizacje
producenckie formy organizacyjno-prawnej, liczebnoĞci producentów zrzeszonych w
poszczególnych
grupach
producenckich,
dziaáalnoĞü
grupowa
w mniejszym bądĨ w szerszym zakresie przynosi wymierne korzyĞci wspóápracującym
rolnikom. Uzyskane wyniki wskazują, iĪ tworzenie integracji poziomej powinno byü
priorytetem oraz koniecznoĞcią przeobraĪeĔ na rynku trzody chlewnej w Polsce.
Gáównym efektem wspóápracy producentów trzody chlewnej, dziaáających
w ramach badanych grup producenckich, byáa pewnoĞü zbytu tuczników. DziĊki
podpisanym umowom kontraktacyjnym oraz korzystniejszym warunkom sprzedaĪy
Īywca wieprzowego, producenci uzyskali wyĪszą cenĊ za surowiec. WyĪsza cena
páacona za wyprodukowany Īywiec, wynikaáa równieĪ z produkcji Īywca o wyĪszych
parametrach jakoĞciowych, (wyĪsza niĪ Ğrednia w Polsce miĊsnoĞü tusz wieprzowych)
oraz uzyskania przez rolników dopáat z róĪnego tytuáu do ceny bazowej 1kg Īywca.
UwzglĊdnioną formą wspólnej dziaáalnoĞci w statucie kaĪdej z grup
producenckich, byáa organizacja zakupu pasz, sprzĊtu i wyposaĪenia budynków oraz
innych Ğrodków do produkcji. RównieĪ, dziaáaniem priorytetowym wykonywanym we
wszystkich analizowanych grupach producenckich, byáo dostosowanie produkcji
w gospodarstwach czáonków grupy do warunków rynkowych.
Analizowane grupy producenckie, prezentowaáy szeroki wachlarz form
organizacyjno-prawnych. WĞród badanych grup funkcjonowaáy zrzeszenia,
stowarzyszenia, spóádzielnie oraz spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią. Badane
grupy producenckie skupiaáy od 28 do 402 producentów. ĝrednia powierzchnia
gospodarstwa zrzeszonego wynosiáa 16,12ha. Byáa ona ponad dwukrotnie wiĊksza od
Ğredniej w krajowej. WielkoĞü sprzedaĪy tuczników w badanych grupach producenckich
wahaáa siĊ od 6 000 do 24 900 sztuk rocznie. ĝrednia sprzedaĪ roczna tuczników
z 1 gospodarstwa we wszystkich grupach producenckich wyniosáa 159 sztuk [tabela 3].
WyĪsza efektywnoĞü ekonomiczna w badanych grupach, wynikaáa takĪe
z wyeliminowania poĞredników skupujących trzodĊ, dziĊki podpisanym umowom
kontraktacyjnym. ObniĪenie kosztów zaopatrzenia gospodarstw w Ğrodki do produkcji
oraz moĪliwoĞü uzyskania rabatów przy hurtowym zakupie czynników produkcji,
pozwoliáy poprawiü opáacalnoĞü funkcjonowania gospodarstw.
Analiza posiadanego materiaáu wskazuje, iĪ zasadniczym celem funkcjonowania
trzodowych grup producenckich, byáa poprawa opáacalnoĞci produkcji ĞwiĔ. Poddane
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analizie organizacje producenckie, przede wszystkim zagwarantowaáy zrzeszonym
producentom zbyt trzody chlewnej, jak równieĪ umoĪliwiáy uzyskanie wyĪszej ceny
sprzedaĪy 1 kg Īywca niĪ Ğrednio w regionie. Cena 1kg Īywca, páacona producentom
zrzeszonym w grupach byáa Ğrednio wyĪsza 0,25zá/kg w porównaniu ze Ğrednią cenĊ
Īywca w regionie. KorzyĞü z tytuáu uzyskania wyĪszej ceny za 1kg Īywca przez rolnika
zrzeszonego w grupie, wyniosáa Ğrednio 24,67zá/szt. Dodatkowo, zakáady miĊsne
wspóápracujące z badanymi grupami producenckimi, stosowaáy dopáaty do ceny bazowej
1kg Īywca wieprzowego, które znacząco wpáynĊáy na poprawĊ wyniku ekonomicznego
zrzeszonego gospodarstwa [tabela 3].
Poddane analizie grupy producenckie, uzyskaáy wyĪsze wyniki miĊsnoĞci
w porównaniu ze Ğrednią krajową. ĝrednia miĊsnoĞü tuczników sprzedawanych poprzez
grupĊ wynosiáa od 51,4% do 55,2% wynosząc Ğrednio za okres badaĔ we wszystkich
grupach 53,3%, przy Ğredniej krajowej wynoszącej 52,6%. Do poprawy wyników
miĊsnoĞci, mobilizowaá rolników efekt finansowy, jakim byáa dopáata za kaĪdy procent
miĊsnoĞci [tabela 3].
Producenci Īywca wskazali takĪe na korzystny efekt ich dziaáalnoĞci, wpáyw
wspólnego zakupu Ğrodków do produkcji (pasz, komponentów paszowych, nawozów,
opaáu itp.). W ramach wspóápracy pomiĊdzy grupami producenckimi a wytwórniami
pasz, zrzeszeni rolnicy mieli moĪliwoĞü zakupu tych Ğrodków po niĪszych cenach,
dziĊki uzyskanym rabatom w wysokoĞci od 3% do 10% w zaleĪnoĞci od grupy.
Dodatkowo, mogli oni równieĪ skorzystaü z doradztwa z zakresu Īywienia trzody
chlewnej, a takĪe w ramach wspóápracy zbilansowaü dawki pokarmowe dla
poszczególnych grup produkcyjnych. Upusty cenowe z tytuáu hurtowego zakupu
Ğrodków do produkcji, wahaáy siĊ od 3% do 10% w poszczególnych grupach, wynosząc
Ğrednio dla wszystkich Ğrodków do produkcji i we wszystkich grupach producenckich
Ğrednio 6,41% [tabela 3].
RównieĪ, pozytywnym aspektem integracji byá odroczony termin páatnoĞci przy
zakupie Ğrodków do produkcji, wynoszący Ğrednio 20 dni oraz stosunkowo krótki termin
páatnoĞci za dostarczony Īywiec, wynoszący Ğrednio 21 dni. Dodatkowo wszystkie
grupy byáy objĊte bezpáatnym transportem zakupionych pasz, nawozów, Ğrodków
ochrony roĞlin itp.
Gospodarstwa poddane analizie, funkcjonujące w badanych grupach
producenckich, pozwoliáy potwierdziü wskazane we wstĊpie korzystne efekty
dziaáalnoĞci grupowej. DziĊki integracji poziomej w ramach grupy producenckiej,
rolnicy uzyskali wyĪszy efekt ekonomiczny, jakim byá dochód rolniczy netto. Dochód
rolniczy netto w badanych gospodarstwach wyniósá Ğrednio za okres trzech lat we
wszystkich gospodarstwach 107,45zá/sztukĊ i byá wyĪszy od przeciĊtnego w kraju
Ğrednio o 45,15zá w przeliczeniu na 1 tucznika o masie 105kg. W okresie badaĔ we
wszystkich gospodarstwach odnotowano rentownoĞü produkcji trzody chlewnej [tabela
3].
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TABELA 3. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GRUP PRODUCENTÓW TRZODY
CHLEWNEJ
Wyszczególnienie
Liczba rolników zrzeszonych w grupie
Powierzchnia UR w grupie (ha)
ĝrednia powierzchnia gospodarstwa w grupie (ha)
WielkoĞü sprzedaĪy tuczników (szt/rok)
ĝrednia dostawa od 1 rolnika szt./rok
ĝrednia miĊsnoĞü (%)
Upusty cenowe z tytuáu wspólnego zakupu
Ğrodków do produkcji
Termin páatnoĞci Zakup Ğrodków do produkcji
(w tygodniach)
SprzedaĪ trzody chlewnej
RóĪnica miĊdzy ceną rynkową a ceną uzyskiwaną
przez grupĊ (zá)
KorzyĞü z uzyskania wyĪszej ceny sprzedaĪy w
przeliczeniu na 1 tucznika
Dochód rolniczy netto
ħródáo: obliczenia wáasne

min

max

Ğrednio

28
634
2,8
6 000
58,6
51,4

402
4 982
72,4
24 900
517,0
55,2

121,6
1 738,28
16,12
12 205,7
159
53,3

3

10

6,41

7
14

31
28

20
21

0,08

0,32

0,25

6,35

33,68

24,67

41,79

198,0

107,45

Wnioski
1. WĞród badanych gospodarstw gáówną motywacją podjĊcia decyzji o wspóápracy
w ramach grupy producenckiej byáa: uzyskiwana poprzednio przez producentów niska
cena sprzedaĪy trzody chlewnej, niska opáacalnoĞü produkcji, trudnoĞci zbytu trzody, a
takĪe wydáuĪony termin páatnoĞci za sprzedany Īywiec. Motywacją przystąpienia do
grupy producenckiej byáa równieĪ moĪliwoĞü wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na
rynku.
2. 2. Gáównym efektem integracji poziomej producentów trzody chlewnej byá
wzrost opáacalnoĞci produkcji zrzeszonych gospodarstw, poprzez uzyskanie wyĪszej
ceny sprzedaĪy 1kg Īywca, moĪliwy dziĊki podpisanym umowom kontraktacyjnym
i uzyskanym z tego tytuáu dopáatom. Wszystkie grupy producenckie oraz analizowane w
nich gospodarstwa uzyskaáy wyĪsze ceny Īywca wieprzowego w porównaniu ze
Ğrednimi cenami páaconymi za Īywiec w regionie.
3. 3. WyĪsza jakoĞü Īywca w postaci wyĪszej miĊsnoĞci w badanych grupach
przyniosáa wyĪszy efekt produkcji.
4. 4. Funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej stwarza moĪliwoĞü rozwoju
gospodarstw, stabilnego ich funkcjonowania na rynku i zapewnia osiągniĊcie w
wyĪszych dochodów producentom trzody chlewnej.
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Summary
Integration of agricultural producers into producer groups enjoys growing popularity in
Poland. Producers join forces to increase production efficiency and improve market
competitiveness of farms. For many agricultural producers, and especially pig producers, the
integration offers a chance to stay in business and achieve a stable and strong market position. This
paper explores the principles according to which producer groups operate in the Wielkopolska
region. Pig producers and the efficiency of their businesses were investigated.
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Ryszard Kata

Rola instytucji finansowych we wsparciu przeksztaáceĔ
rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw
The role of financial institutions in support of transformation of
agriculture with a dispersed structure of agricultural farms
WspóáczeĞnie, konkurencyjne i nowoczesne rolnictwo cechują coraz silniejsze powiązania
z otoczeniem instytucjonalnym, w których znaczące miejsce zajmują instytucje finansowe,
a zwáaszcza banki. DostĊp do kapitaáu zewnĊtrznego jest warunkiem podniesienia
konkurencyjnoĞci i siáy ekonomicznej gospodarstw rolnych. Dotyczy to w szczególnoĞci rolnictwa
rozdrobnionego, które nie jest w stanie samo finansowaü swoich przeksztaáceĔ. W tym kontekĞcie,
w oparciu o badania ankietowe gospodarstw rolnych, przeprowadzone w regionie Polski
poáudniowo-wschodniej, dokonano analizy znaczenia instytucji finansowych we wsparciu
przeksztaáceĔ gospodarstw rolnych. Rola instytucji finansowych jest rozpatrywana przez pryzmat
uáatwiania rolnikom dostĊpu do kredytów bankowych, a przez to takĪe funduszy unijnych
przeznaczonych na finansowanie modernizacji gospodarstw rolnych.

WstĊp
Przez przeksztaácenia rolnictwa naleĪy rozumieü takie zmiany w poziomie
strukturze i wykorzystaniu zasobów gospodarstw rolnych, które prowadzą do:
x trwaáego wzrostu skali produkcji i moĪliwoĞci produkcyjnych gospodarstw,
poprzez specjalizacjĊ, modernizacjĊ (wprowadzanie postĊpu technicznego,
nowych technologii, poprawĊ jakoĞci produktów, wzrost wydajnoĞci pracy), co
prowadzi do poprawy pozycji konkurencyjnej gospodarstw na rynku,
x podejmowania przez rolników alternatywnych kierunków dziaáalnoĞci
w gospodarstwach rolnych, umoĪliwiających zwiĊkszenie dochodów,
a polegających na reorganizowaniu gospodarstw w taki sposób, aby rolnictwo
mogáo dostarczaü dóbr publicznych (walory krajobrazowe, bioróĪnorodnoĞü,
niezdegradowane Ğrodowisko przyrodnicze) i wypeániaü inne funkcje niĪ
wytwarzanie surowców i produktów rolniczych,
x uruchamianie i rozwój dziaáalnoĞci pozarolniczej w tej grupie gospodarstw,
gdzie dziaáalnoĞü rolnicza bĊdzie marginalizowana na rzecz dziaáaĔ
pozarolniczych1.
Przemiany strukturalne rolnictwa niosą za sobą nie tylko wzrost technicznego
wyposaĪenia, specjalizacji produkcji, zmiany organizacyjne, ale powodują takĪe wzrost
uzaleĪnienia rolników od instytucji finansowej obsáugi rolnictwa. Szczególną rolĊ
w procesach przeksztaáceĔ i modernizacji rolnictwa odgrywają instytucje kredytujące ten
1
Czudec A., Kata R., MiĞ T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przeksztaáceniach rolnictwa
o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, s. 11.
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sektor. Wobec niskich moĪliwoĞci akumulacji kapitaáu wáasnego, kwestia dostĊpu do
zewnĊtrznych Ĩródeá finansowania jest jednym z kluczowych uwarunkowaĔ
przeksztaáceĔ gospodarstw rolnych. Wiele z tych procesów wymaga bowiem realizacji
inwestycji lub innych przedsiĊwziĊü związanych z duĪymi – jak na moĪliwoĞci
gospodarstw rolnych - nakáadami finansowymi.
NaleĪy oczekiwaü, Īe w rolnictwie polskim bĊdzie kontynuowany, wolno jak na
razie przebiegający, proces zmian strukturalnych, w szczególnoĞci wzroĞnie liczba
gospodarstw wiĊkszych obszarowo, zaĞ mniejsi producenci bĊdą uzyskiwaü coraz wiĊcej
dochodów z poza rolnictwa, stopniowo marginalizując dziaáalnoĞü rolniczą i uwalniając
z niej zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy i kapitaáu). Procesom tym towarzyszyü
muszą powiązania gospodarstw z instytucjami finansowymi, w aspekcie kredytowania
tych procesów, ich obsáugi finansowej, akumulacji i alokacji oszczĊdnoĞci.
A. WoĞ uwaĪa, Īe aby wywoáaü poĪądany kierunek zmian w strukturze rolnictwa,
konieczne jest stworzenie nowego lub modernizacja istniejącego potencjaáu
w rolnictwie, co moĪna osiągnąü poprzez realizacjĊ inwestycji. W tym aspekcie
zasadniczym uwarunkowaniem przeksztaáceĔ i rozwoju rolnictwa są Ĩródáa jego
finansowania2. Do realizacji inwestycji potrzeby jest kapitaá. Wobec niskich moĪliwoĞci
akumulacji kapitaáu wáasnego w gospodarstwach rolnych w Polsce za najwaĪniejsze
Ĩródáo finansowania procesów przeksztaáceĔ i rozwoju rolnictwa naleĪy uznaü kapitaá
obcy. W obecnej sytuacji, tj. w warunkach funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej,
kluczowe znaczenie mają w tym wzglĊdzie fundusze unijne. JednakĪe najbardziej
elastycznym i w wielu przypadkach nieodzownym instrumentem pozostaje wciąĪ kredyt
bankowy. Jego znaczenie wynika równieĪ z tego, Īe moĪliwoĞci wykorzystania przez
rolników funduszy unijnych przeznaczonych na inwestycje, powiązane są z dostĊpem do
kredytów bankowych lub innych Ĩródeá zwrotnego finansowania gospodarstw. Wynika
to ze specyfiki unijnej pomocy finansowej na tego typu cele, która wprowadza zasadĊ
refundacji kosztów poniesionych na realizacjĊ inwestycji. Zatem przedsiĊwziĊcie
inwestycyjne trzeba najpierw w caáoĞci lub w znacznej czĊĞci sfinansowaü z wáasnych
Ğrodków, co wobec ich niedostatku, zmusza potencjalnego beneficjenta to siĊgania po
kredyt bankowy.
Wzrost udziaáu kredytów w finansowaniu produkcji rolniczej oraz szerzej
w rozwoju rolnictwa jest zjawiskiem normalnym i wystĊpuje w rolnictwie kaĪdego
kraju3. W aspekcie przeksztaáceĔ i rozwoju rolnictwa szczególne znaczenie naleĪy
przypisaü zatem powiązaniom gospodarstw rolnych z bankami. Przy czym waĪne w tym
wzglĊdzie są nie tylko relacje kredytowe, ale takĪe relacje budowane na bazie innych
usáug bankowych (np. depozytowych, poĞredniczących, informacyjno-kosultingowych).
Relacje te z jednej strony wzbogacają doĞwiadczenie i wiedzĊ rolników w zakresie
korzystania z instrumentów finansowania zewnĊtrznego, obsáugi zobowiązaĔ, kalkulacji
kosztów finansowych itd., z drugiej zaĞ pozwalają bankom oprzeü relacje kredytowe na
przesáankach charakterystycznych dla bankowoĞci relacyjnej4.

2

WoĞ A., Instrumenty restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, IERiGĩ, Warszawa 1999, s. 6.
Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-ĪywnoĞciowej Stanów
Zjednoczonych Ameryki Póánocnej, SGH, Warszawa 2004.
4
Kata R., Koncepcja relationship banking w dziaáaniu banków spóádzielczych na rynku finansowym,
OPTIMUM - Studia Ekonomiczne, nr 2 (38)/2008, s. 113-124.
3
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Dla procesów przeksztaáceĔ gospodarstw rolnych istotne znaczenie ma jakoĞü
systemu ekonomicznego rolnictwa. WaĪnym elementem tego systemu są instytucje
finansowe, do których, poza bankami, naleĪy zaliczyü: towarzystwa ubezpieczeniowe,
firmy leasingowe, fundusze porĊczeĔ kredytowych i inne niebankowe instytucje
poĞrednictwa finansowego. Ich rola polega m. in. na przejĊciu czĊĞci ryzyka
przedsiĊwziĊü inwestycyjnych oraz Ğwiadczeniu usáug finansowych komplementarnych
w stosunku do kredytów bankowych, a takĪe usáug sprzyjających absorpcji przez
rolników funduszy unijnych o charakterze prorozwojowym.
Cel i metodyka badaĔ
Celem opracowania jest okreĞlenie znaczenia instytucji finansowych we wsparciu
przeksztaáceĔ gospodarstw rolnych. Rola instytucji finansowych jest rozpatrywana
przede wszystkim przez pryzmat uáatwiania rolnikom dostĊpu do kredytów bankowych,
a przez to takĪe funduszy unijnych przeznaczonych na finansowanie modernizacji
gospodarstw rolnych.
ħródáem danych empirycznych byáy badania ankietowe, w formie wywiadu
kwestionariuszowego przeprowadzonego z rolnikami z regionu Polski poáudniowowschodniej (tj. województwa ĞwiĊtokrzyskiego, podkarpackiego i maáopolskiego).
SondaĪ przeprowadzono w pierwszej poáowie 2007 r. na losowo wybranej próbie 856
rolników - wáaĞcicieli indywidualnych gospodarstw rolnych5.
Przy doborze jednostek zastosowano metodĊ losowania kwotowego, tak aby
próba badawcza odzwierciedlaáa strukturĊ caáej zbiorowoĞci gospodarstw rolnych w
makroregionie rolnictwa rozdrobnionego. Za podstawĊ doboru przyjĊto obszar uĪytków
rolnych, dzieląc w ten sposób próbĊ na trzy grupy, tj. gospodarstwa o powierzchni do
5 ha UR, od 5 do 10 ha oraz powyĪej 10 ha UR. Dodatkowo na etapie doboru jednostek
do próby wyodrĊbniono takĪe grupĊ gospodarstw nie korzystających z dopáat
bezpoĞrednich UE. Są to jednostki, które „statystycznie” zaliczane są do gospodarstw
rolnych, ale w istocie są „nieĪywotne” w aspekcie prowadzenia produkcji rolnej na
potrzeby rynku. SpoĞród badanej zbiorowoĞci gospodarstw, wykazują one najsáabszą siáĊ
ekonomiczną i przeciĊtnie najmniejszy obszar UR (tab. 1).
TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
Badane gospodarstwa rolne (stan na koniec 2006 r.)
nie
korzystające
z
dopáat
korzybezpoĞrednich
wg
grup
Wyszczególnienie
stające z obszarowych (w ha UR)
ogóáem
dopáat
od 1 do od 5 do 10 ha i
bezpo4,99 ha
9,99 ha
wiĊcej
Ğrednich
Liczba gospodarstw
856
136
329
248
143
PrzeciĊtna
wielkoĞü
(siáa)
ekonomiczna
gospodarstwa w ESU*
8,0
0,8
4,4
9,4
20,8
PrzeciĊtna powierzchnia UR w gospodarstwie w ha 7,9
2,0
3,7
7,7
23,6
ħródáo: badania ankietowe.

5

Badania byáy realizowane w ramach projektu badawczego N114 009 31/2320, pt. „Rola lokalnych instytucji
w przeksztaáceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw (po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej)”, finansowanego przez MNiSzW ze Ğrodków na naukĊ.
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Zakres przestrzenny badaĔ wynikaá z potrzeby ujĊcia analizowanej problematyki
w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, które z uwagi na swoje problemy strukturalne
wymaga wsparcia przeksztaáceĔ i rozwoju gospodarstw rolnych. Kluczową rolĊ w tych
procesach, ze wzglĊdu na ograniczone moĪliwoĞci ich samofinansowania przez
gospodarstwa rolne, winny odegraü instytucje rynku finansowego.
Znaczenie systemu finansowego jako Ĩródáa funduszy dla rolnictwa
Traktując rolniczą produkcjĊ towarową jako operacyjne Ĩródáo dopáywu
funduszy, dotacje dla rolnictwa, interwencji rynkowych i rozwoju wsi jako Ĩródáo
publiczne oraz odszkodowania od ubezpieczycieli majątkowych, przyrost kredytów
i otrzymane odsetki jako Ĩródáo pochodzące z rynkowego systemu finansowego,
uzyskujemy generalny wniosek, iĪ zasoby Ĩródeá finansowania okreĞlane są
w pierwszym rzĊdzie przez ksztaátowanie siĊ wolumenu produkcji rolniczej, osiągane
ceny zbytu oraz wielkoĞci otrzymanej pomocy budĪetowej. W takim ujĊciu rynkowy
sektor finansowy postrzegany moĪe byü jako marginalny. Wniosek ten musi byü jednak
formuáowany bardzo ostroĪnie, gdy uwzglĊdnimy chociaĪby szybko rosnące w ostatnim
okresie zadáuĪenie rolnictwa6.
Ponadto, znaczenie tego sektora wynika nie tylko z jego roli w utrzymaniu
bieĪącej páynnoĞci gospodarstw oraz ubezpieczaniu ich majątku, ale takĪe tworzeniu
moĪliwoĞci akumulacji Ğrodków finansowych oraz co bardzo istotne jego wkáadu
w finansowaniu inwestycji w rolnictwie. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny
w kontekĞcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych.
TABELA

2.

PRZYCHODY

ĝRODKÓW

FINANSOWYCH

W

ROLNICTWIE,

W

TYM

W SFERZE INTERWENCJI RYNKOWEJ ORAZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (BEZ UBEZPIECZEē SPOàECZNYCH I
ZDROWOTNYCH ORAZ POMOCY SPOàECZNEJ)

Lata
Wyszczególnienie

Kwota (w mln zá)
2005

2006

Struktura (w%)
2007

2005

2006

2007

PRZYCHODY
1. SprzedaĪ produktów i usáug
2. Pomoc publiczna (unijna i
krajowa)
3. Odszkodowania z tyt. ubezpieczeĔ
majątkowych
4. Dodatnie saldo kredytów i
poĪyczek
5. Odsetki bankowe otrzymane
Suma

6

42907

45897

52593

71,0

66,9

67,7

16937

19244

21698

28,0

28,0

27,9

141

153

319

0,2

0,2

0,4

310

3184

2883

0,5

4,6

3,7

159

154

177

0,3

0,2

0,2

60454
68632
77670
100,0
100,0
100,0
ħródáo: Kulawik J., Finanse i kredytowanie rolnictwa w 2007 r., Bank i Rolnictwo, nr 5/2008, s. 6-9.

Kulawik J., Finanse i kredytowanie rolnictwa w 2007 r., Bank i Rolnictwo, nr 5/2008, s. 6.
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WYKRES 1. STRUKTURA ħRÓDEà FUNDUSZY W ROLNICTWIE W LATACH
2005-2007 (BEZ UBEZPIECZEē SPOàECZNYCH, ZDROWOTNYCH I POMOCY SPOàECZNEJ)
100%
90%

1

28

80%

5,1

4,4

28,0

27,9
przychody od
instytucji
finansow ych

70%
60%

pomoc publiczna

50%
40%

71

66,9

67,7

2005

2006

2007

30%

przychody
operacyjne

20%
10%
0%

ħródáo: jak tabela 2.

Udziaá instytucji finansowych w dostarczeniu funduszy do rolnictwa w latach
2005-2007 mieĞciá siĊ w granicach od 1 do 5,1% (wykres 1), natomiast udziaá sektora
finansowego w wydatkach rolnictwa wahaá siĊ w tym okresie od 4,2 do 10,9%. RóĪnica
pomiĊdzy funduszami napáywającymi z danej sfery a ich wykorzystaniem na rzecz tej
sfery jest ich saldem netto. W przypadku sfery finansowej w latach 2005-2006 saldo
netto rolnictwa byáo ujemne, tj. wiĊcej Ğrodków páynĊáo z rolnictwa do sfery finansowej
niĪ odwrotnie (gáównie za sprawą rosnących depozytów rolników w bankach oraz
wzrostu odsetek páaconych od kredytów i poĪyczek). Natomiast w roku 2007 saldo netto
byáo dodatnie, gáównie za sprawą dosyü gáĊbokiego spadku depozytów rolników.
TABELA
3.
ZADàUĩENIE
INDYWIDUALNYCH
GOSPODARSTW
Z TYTUàU KREDYTÓW BANKOWYCH W LATACH 2005-2007
Wyszczególnienie
1. ZadáuĪenie gospodarstw (w mln zá)
2. Kredyty ogóáem/produkcja koĔcowa (w %)
3. Kredyty ogóáem/produkcja towarowa (w %)
4. Stan kredytów/saldo netto funduszy

2005
11 965,7
26,3
31,0
57,1

2006
14 785,3
32,4
37,1
60,3

ROLNYCH

2007
17 375,7
32,2
38,4
55,2
ħródáo: jak tabela 2.

W latach 2005-2007 zadáuĪenie rolnictwa rosáo zarówno nominalnie jak
i wzglĊdnie w relacji do podstawowych parametrów okreĞlających wielkoĞü produkcji
koĔcowej i towarowej gospodarstw (tabela 3). W ujĊciu agregatowym nie wskazuje ono
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na wystĊpowanie zagroĪeĔ finansowych. Jest teĪ nadal wyraĨnie niĪsze od
wystĊpującego w krajach rozwiniĊtych7.
W przypadku objĊtych badaniem gospodarstw rolnych z regionu Polski
poáudniowo-wschodniej struktura Ĩródeá finansowania jest podobna jak w przypadku
innych gospodarstw rolnych w kraju (tab. 4). Struktura obliczona dla roku 2006
wykazuje jednak na nieco wiĊkszy udziaá kredytów bankowych w stosunku do
przeciĊtnego udziaáu kredytów w strukturze przychodów gospodarstw rolnych w kraju.
ZmiennoĞü tego parametru jest jednak bardzo wysoka. Wyniki badaĔ wskazują, Īe jest
grupa gospodarstw, dla których kredyty stanowiáy istotne Ĩródáo dochodów (zwáaszcza
wobec relatywnie niewielkich przychodów ze sprzedaĪy oraz pomocy publicznej,
wynikających z przeciĊtnie maáego obszaru UR gospodarstw). Z drugiej strony bardzo
duĪo gospodarstw w ogóle nie korzysta z kredytów. Generalnie w roku 2006 po kredyty
siĊgnĊáo 118 rolników, tj. 13,8% ogóáu badanych. Poziom zadáuĪenia gospodarstw
(liczony dla caáej zbiorowoĞci) w relacji do produkcji towarowej wynosiá 21,4%.
TABELA 4. UDZIAà KREDYTÓW BANKOWYCH W STRUKTURZE FINANSOWANIA
GOSPODARSTW ORAZ ODSETEK ROLNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KREDYTÓW
ROLNYCH
Wyszczególnienie
1. Struktura Ĩródeá finansowania gospodarstw (dane na koniec 2006 r.)
Przychody ze sprzedaĪy produktów i usáug
Pomoc publiczna (krajowa i UE)
Dodatnie saldo kredytów bankowych i poĪyczki
Razem
2. Kredyty ogóáem/produkcja towarowa (2006 r.)
3. Rolnicy, którzy pobierali kredyty rolne w latach 2002-2006
a) w tym : 1 kredyt
2
3
4 i wiĊcej
b) w tym: - kredyty inwestycyjne i obrotowe
- tylko inwestycyjne
- tylko obrotowe

Odsetek (w %)
69,7
24,2
6,0
100,0
21,4
28,5
16,7
6,8
3,5
1,5
5,6
11,7
11,2
ħródáo: badania ankietowe.

W caáym badanym okresie, tj. w latach 2002í2006 z kredytów bankowych oraz
poĪyczek w finansowaniu gospodarstwa korzystaá co trzeci ankietowany rolnik. Ogóáem
kredyty inwestycyjne8 w latach 2002-2006 pobraáo 15,3% rolników (tab. 4), przy czym
12,6% pobraáo w tym okresie jeden kredyt inwestycyjny, 3,5% dwa, a 1,2% trzy
kredyty. ĝrednia kwota kredytu wynosiáa 53,4 tys. zá. NajwiĊcej, bo 70,1% rolników
pobraáo kredyty w banku spóádzielczym, 8,6% w BGĩ, zaĞ pozostali w innych bankach
komercyjnych. W zakresie celu kredytowania, ponad 1/3 kredytów (38%)
przeznaczonych byáo na zakup maszyn, 15% na zakup ziemi, 14,4% na budowĊ
budynków inwentarskich, zaĞ 15,5% na adaptacjĊ, remonty, modernizacjĊ budynków,
w tym takĪe ich dostosowanie do wymogów UE. Ponadto 8% kredytów przeznaczonych
7

Kulawik J., Finanse i kredytowanie ..., s. 9.
W grupie kredytów inwestycyjnych klasyfikowane byáy takĪe kredyty pomostowe, czyli sáuĪące do
finansowania przedsiĊwziĊü inwestycyjnych realizowanych w ramach programów unijnych.

8
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byáo na finansowanie przedsiĊwziĊü związanych z pozarolniczą dziaáalnoĞcią
gospodarczą (w tym 2,1% z agroturystyką), zaĞ pozostaáe 9,1% na inne cele (zakup stada
podstawowego i trwaáych nasadzeĔ oraz inwestycje w obiekty infrastruktury
wewnĊtrznej gospodarstwa).
Z kolei kredyty obrotowe pobraáo w badanym okresie 16,8% rolników, w tym
8,1% jeden kredyt, dwa 5,8%, zaĞ trzy i wiĊcej 2,9%. ĝrednia kwota kredytu wynosiáa
10,1 tys. zá. Prawie 85% rolników (84,8%) pobraáo kredyty obrotowe w bankach
spóádzielczych, 2,8% w BGĩ, zaĞ pozostali w innych bankach komercyjnych. W
zakresie celu kredytowania dominowaáy zakupy Ğrodków obrotowych do produkcji
rolnej (75,1% kredytów), 5,5% kredytów sáuĪyáo usuwaniu (áagodzeniu) skutków klĊsk
Īywioáowych, 4,6% dotyczyáo finansowania bieĪących potrzeb związanych z
prowadzeniem pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej przez rolników, zaĞ 3,7% na
bieĪące naprawy i remonty. Trzeba jednak podkreĞliü, Īe 5,6% rolników deklarowaáo,
finansowanie z kredytów obrotowych, zakup stada podstawowego, maszyn oraz inne
wydatki o charakterze inwestycyjnym. MoĪe to wskazywaü, Īe rolnicy wobec braku, lub
utrudnionego dostĊpu do kredytów inwestycyjnych, finansowali tego typu
przedsiĊwziĊcia áatwiej dostĊpnymi kredytami obrotowymi.
Relacje rolników z instytucjami finansowymi w powiązaniu z przeksztaáceniami
gospodarstw
Znaczenie instytucji finansowych (w tym przypadku gáównie banków) wynika
nie tylko z udostĊpnienia rolnikom kredytów, (czĊĞü rolników, korzystaáo z poĪyczek ze
strony zakáadów przetwórstwa rolno-spoĪywczego, gáównie na dostosowanie produkcji
do standardów unijnych). WyraĪa siĊ ono takĪe w pomocy rolnikom w zakresie
informacji, doradztwa inwestycyjnego, pomocy w wypeánianiu dokumentacji związanej
z pozyskaniem kredytu oraz uzyskaniem ewentualnych gwarancji kredytowych (tab. 5).
TABELA 5. ODSETEK ROLNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z RÓĩNYCH FORM POMOCY
OTOCZENIA INSTYTUCJONALNEGO W POZYSKANIU KREDYTÓW
Forma pomocy

1. Udzielenie kredytu, poĪyczki
2. Pomoc w sporządzeniu wniosku
kredytowego
3. PorĊczenia, gwarancje kredytowe

Instytucje Ğwiadczące dany rodzaj pomocy

Odsetek
rolników
ogóáem
34,2
16,8

1,6

wyszczególnienie
x
x
x
x
x
x
x
x

% rolników

banki
93,7
9,3
org. branĪowe, przetwórstwo
67,1
ODR
37,1
banki
2,2
inne
banki
57,7
Fundusz PorĊczeĔ Kredytowych
15,4
inne (np. organizacje branĪowe)
26,9
ħródáo: badania ankietowe.

Z pomocy banku w sporządzeniu wniosku o kredyty inwestycyjne skorzystaá co
trzeci rolnik, który siĊgaá po tego typu instrument finansowania gospodarstwa.
Natomiast pomoc instytucji w formie porĊczeĔ i gwarancji kredytowych, sáuĪąca
áagodzeniu ograniczeĔ w dostĊpie rolników do kredytów, wynikających z braku dobrych
zabezpieczeĔ kredytów w rolnictwie, byáa bardzo znikoma. MoĪe to Ğwiadczyü
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o niedorozwoju rynku finansowego w tym zakresie (brak takiej oferty pomocy
rolnikom), ale takĪe z nieumiejĊtnoĞci lub niechĊci rolników do siĊgania po tego typu
narzĊdzia. OczywiĞcie istotne znacznie moĪe mieü takĪe fakt, Īe Ğwiadczenia takie
podnoszą koszt kredytu.
Generalnie naleĪy jednak podkreĞliü, Īe rolnicy, którzy korzystali z kredytów
bankowych i tym samym utrzymywali relacje z instytucjami finansowymi w tym
aspekcie, znacznie pozytywniej oceniali dostĊpnoĞü kredytów dla gospodarstw rolnych.
Z poĞród tej grupy respondentów 77,2% wskazywaáo, Īe kredyty są dostĊpne dla
rolników (odpowiedzi: tak i raczej tak). Natomiast w grupie rolników, którzy w
badanym okresie 2002-2006 nie korzystali z kredytów odsetek ten wynosiá 43% (tab. 6).
TABELA 6. DOSTĉPNOĝû KREDYTU ROLNEGO W OPINII ROLNIKÓW
Czy kredyt jest áatwo
dostĊpny dla rolników?
x tak
x raczej tak
x raczej nie
x zdecydowanie nie
x trudno powiedzieü
razem

ogóáem
10,4
41,8
19,3
5,3
23,1
100,0

Odsetek odpowiedzi rolników
korzystających z
nie korzystających z
kredytów bankowych
kredytów bankowych
16,5
9,8
60,7
33,2
11,2
22,3
3,3
6,1
8,3
28,7
100,0
100
ħródáo: badania ankietowe.

Znaczenie instytucji finansowych w przeksztaáceniach gospodarstw wyraĪa siĊ w
ich udziale (poprzez kredyty lub inne usáugi finansowe) w realizacji inwestycji,
zmianach zasobów gospodarstw, czy teĪ wreszcie w pozyskaniu funduszy unijnych na
finansowanie tego typu przedsiĊwziĊü. W badanym okresie przedsiĊwziĊcia
inwestycyjne o róĪnym charakterze (w tym takĪe odtworzeniowym i remontowym)
realizowaáo 47,9% gospodarstw (tab. 7). Z poĞród tej grupy 36,1% rolników korzystaáo
w tym zakresie z kredytów inwestycyjnych (w niektórych przypadkach – jak juĪ
wspomniano - rolnicy wspierali siĊ takĪe kredytami obrotowymi). Z kolei Ğrodki unijne
na inwestycje w gospodarstwach rolnych (w ramach programu SAPARD oraz dziaáania
1.1 realizowanego w ramach SPO-Rolny 2004-2006) realizowaáo 11,3% gospodarstw.
Z poĞród nich 60,8% siĊgnĊáo po kredyty, które poprzez uzupeánienie wkáadu wáasnego
umoĪliwiaáy realizacjĊ finansowanych przedsiĊwziĊü inwestycyjnych.
Zmiany w zasobach produkcyjnych gospodarstwa (pracy, ziemi oraz kapitaáu
rzeczowego) w kierunku zwiĊkszenia potencjaáu produkcyjnego gospodarstwa
realizowaáo 49,5% rolników. W przypadku okoáo 55% gospodarstw z tej grupy, byáy to
drobne zmiany, w zakresie jednego czynnika (typu zakup maszyn rolniczych lub
zwiĊkszenie stada podstawowego). W przypadku pozostaáych zmiany dotyczyáy co
najmniej dwóch zasobów czynników produkcji. Z poĞród rolników, którzy realizowali
zamiany w zasobach gospodarstwa, 44,3% korzystaáo w badanym okresie z kredytów
bankowych, które w duĪej czĊĞci miaáy Ğcisáy związek z realizowanymi
przedsiĊwziĊciami. WiĊkszoĞü zamian áączących siĊ z nabyciem ziemi, inwestycjami w
budynki inwentarskie lub znaczącym powiĊkszeniem parku maszynowego byáo
finansowanych (wspóáfinansowanych) z kredytów bankowych.
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TABELA
7.
POWIĄZANIE
KREDYTOWANIA
GOSPODARSTW
Z
REALIZACJĄ
PRZEDSIĉWZIĉû INWESTYCYJNYCH, PRZEKSZTAàCEē W ZASOBACH GOSPODARSTWA
ORAZ POZYSKANIEM FUNDUSZY UNIJNYCH NA MODERNIZACJĉ GOSPODARSTW
ROLNYCH W LATACH 2002-2006
Wyszczególnienie

Gospodarstwa
odsetek
liczba
(w %)

1. Realizacja przedsiĊwziĊü inwestycyjnych
ogóáem
410
47,9
w tym: finansowanych kredytami bankowymi
148
17,3
finansowanych ze Ğrodków wáasnych
295
34,5
2. Powiązanie funduszy UE na inwestycje w gospodarstwach z kredytami inwestycyjnymi (pomostowymi)
a) gospodarstwa korzystające z funduszy UE na inwestycje
97
11,3
b) rolnicy pobierający kredyty w związku z absorpcją funduszy UE na
59
6,9
inwestycje
c) b/a
60,8
3. Zmiany w zasobach produkcyjnych (zwiĊkszenie zasobów)
a) Gospodarstwa, które realizowaáy zmiany w zasobach produkcyjnych w
424
49,5
kierunku zwiĊkszenia potencjaáu ekonomicznego
- w tym gospodarstwa, które korzystaáy w badanym okresie z kredytów
188
44,3
bankowych
ħródáo: badania ankietowe.

Na caáoksztaát powiązaĔ gospodarstw rolnych z instytucjami finansowymi
skáadają siĊ takĪe relacje wynikające z korzystania przez rolników z innych – poza
kredytami rolnymi – usáug finansowych. Wiele z nich ma znaczenie dla finansowania
przedsiĊwziĊü rozwojowych w gospodarstwach, np. leasing, inne mają znaczenie
poĞrednie sprzyjając akumulacji kapitaáu wáasnego, zabezpieczeniom kredytów itd.
PodkreĞliü jednak naleĪy, Īe powiązania gospodarstw rolnych z instytucjami
finansowymi, poza korzystaniem z rachunku bankowego oraz obligatoryjnymi
ubezpieczeniami, są bardzo sáabe (tab. 8).
TABELA 8. STRUKTURA ROLNIKÓW WG KORZYSTANIA Z INNYCH - POZA KREDYTAMI
ROLNYMI - USàUG INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

- rachunek rozliczeniowy (ROR)
- r-k walutowy, inwestycyjny
- lokaty pieniĊĪne
- fundusz inwestycyjny
- dobrowolne ubezpieczenia osobowe
- dobrowolne ubezpieczenia majątkowe
- kredyt w rachunku bieĪącym
- kredyty hipoteczne
- kredyty konsumenckie i poĪyczki pieniĊĪne
- operacje czekowe i wekslowe
- leasing
- porĊczenia i gwarancje kredytowe
- doradztwo finansowo-inwestycyjnego
- kredyty hipoteczne
- inne

Odsetek rolników korzystających z usáugi w:
innej instytucji
banku
finansowej
96,2
1,5
0,7
16,3
1,6
2,2
13,5
2,3
19,5
11,9
1,9
3,3
4,8
3,2
0,5
0,5
0,2
0,4
2,0
3,5
1,9
0,9
2,6
ħródáo: badania ankietowe.
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Z dobrowolnych ubezpieczeĔ majątkowych korzystaáo niespeána 20% rolników
(tab. 8), zaĞ dobrowolnych ubezpieczeĔ osobowych nieco ponad 15%. Bardzo niewielu
rolników korzystaáo z leasingu (1%). Bez wątpienia ta forma finansowania gospodarstw,
popularna w innych sektorach gospodarki, wymaga w rolnictwie wiĊkszego
spopularyzowania wĞród rolników. A. Grzelak, jako przyczynĊ tak maáego
wykorzystania leasingu przez rolników, wskazuje na ich niską ĞwiadomoĞü w zakresie
moĪliwoĞci stosowania tego instrumentu finansowania dziaáalnoĞci inwestycyjnej9. Jej
niewielkie znaczenie moĪe takĪe wskazywaü na brak interesującej oferty w tym zakresie
kierowanej do rolników.
Podsumowanie
Rozwój rolnictwa, bĊdzie uzaleĪniony od umiejĊtnoĞci pokonywania ograniczeĔ
kapitaáowych oraz od efektywnego funkcjonowania profesjonalnych instytucji
poĞrednictwa finansowego.
W warunkach czáonkostwa Polski w UE rynki i instytucje finansowe powinny
odgrywaü coraz wiĊkszą rolĊ w stymulowaniu i dynamizowaniu wzrostu i rozwoju
ekonomicznego w tym sektorze. JednoczeĞnie rolnictwo bĊdzie wciąĪ zaleĪne od
banków w zakresie pozyskania kapitaáu obcego, ze wzglĊdu na:
x brak moĪliwoĞci uzyskania kapitaáu udziaáowego,
x ograniczone wykorzystanie w rolnictwie kredytu handlowego (sáaba
pozycja przetargowa rolników na rynku, brak kooperacji i integracji
poziomej),
x ograniczone moĪliwoĞci finansowania ze strony nierolniczych ogniw
agrobiznesu (sáaba integracja pionowa, sáabe wykorzystywanie takich
instrumentów)10.
Przeprowadzone badania empiryczne potwierdzają takie tezy. WĞród powiązaĔ
gospodarstw rolnych z instytucjami finansowymi banki odgrywają zdecydowanie
wiodącą rolĊ.
Znaczenie tych instytucji dla przeksztaáceĔ rolnictwa wynika nie tylko
z oferowania kredytu dla rolników, ale poprzez otwarcie dostĊpu do tego Ĩródáa
finansowania, otwarcie takĪe moĪliwoĞci efektywnego wykorzystania funduszy unijnych
przez rolników. Dotyczy to w szczególnoĞci funduszy przeznaczonych na finansowanie
modernizacji gospodarstw rolnych. W przypadku takich programów, ponad 60%
rolników siĊgając po Ğrodki unijne wspiera siĊ takĪe kredytami bankowymi.
JednoczeĞnie banki peánią w tym przypadku rolĊ instytucji selekcjonujących dobre
projekty, monitorujących i dyscyplinujących klientów, a takĪe doradzających im
w podejmowaniu decyzji gospodarczych i finansowych.

9

Grzelak A., Finansowanie zewnĊtrzne gospodarstw rolnych, WieĞ i Rolnictwo, nr 4 (129)/2005, s. 122.
Kulawik J., Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2003, s.
8-24.
10
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Kluczową kwestią w aspekcie stymulowania przeksztaáceĔ rolnictwa
o rozdrobnionej strukturze gospodarstw jest wzmocnienie powiązaĔ gospodarstw
rolnych z rynkiem finansowym i tym samym instytucjami finansowymi. Rolnicy
wskazując na instytucje, które mogáyby pomóc im w przeksztaáceniach i rozwoju
gospodarstwa obok doradztwa rolniczego (52,1% respondentów) wymieniają na
czoáowym miejscu banki (23% rolników) a dalej ARiMR (20,9%) oraz samorząd
terytorialny (13,2%). WĞród wskazaĔ pojawiają siĊ takĪe inne instytucje finansowe
(1,5%). W aspekcie przeksztaáceĔ gospodarstw, obok pomocy finansowej z funduszy
unijnych oraz pomocy doradczej i szkoleĔ, rolnicy dostrzegają kluczowe znaczenie
kredytów bankowych. Oczekują w tym wzglĊdzie dostĊpnych kredytów, uzyskiwanych
na dogodnych warunkach (oprocentowanie, warunki spáaty itp.). NaleĪy jednak
podkreĞliü, Īe z formalnego rynku kredytowego korzysta w badanym regionie zaledwie
niespeána 20% rolników, zaĞ chĊü korzystania z kredytów w przyszáoĞci formuáuje
niewiele wiĊkszy odsetek. NaleĪy zatem sądziü, Īe jest to ta grupa rolników, która
wykazuje potrzebĊ rozwoju i jest skáonna korzystaü w tym zakresie z kredytów oraz
innych usáug finansowych Ğwiadczonych przez banki i inne instytucje finansowe.
Instytucje te, winny zatem kierowaü ofertĊ szczególnie to tej grupy rolników.
Pozostaje takĪe otwarte pytanie, na ile banki i inni poĞrednicy finansowi bĊdą
zainteresowani finansowaniem rolnictwa. Wydaje siĊ, Īe wobec silnej konkurencji w
innych segmentach rynku kredytowego, rolnictwo staje siĊ coraz bardziej atrakcyjnym
obszarem dziaáalnoĞci finansowej. Dotyczy to takĪe rolnictwa rozdrobnionego, w
którego strukturze pojawiają siĊ gospodarstwa silne ekonomicznie i zorientowane na
rozwój.
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Summary
Currently, modern agriculture is competitive and strength connected with the institutions,
in which significant place have financial institutions, especially banks. The main condition of
competitiveness increase and economic strength of agricultural farms is approach to external
capital. It concern especially the small scale agriculture that can not finance which ones
transformation. In this case was made an analysis on the base of questionnaire investigation
according to meaning of financial institutions in supporting of transformation in agricultural farms.
The investigation was made in south-east Poland. The role of financial institutions is considered to
farmers support of bank credits access and also European Union funds for modernization of
agricultural farms.
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Wawrzyniec Czubak

Ocena procedur pozyskiwania środków UE na cele
inwestycyjne w gospodarstwach rolnych
Assessment of procedures in applying for investment
structural funds in agriculture
Zasadniczym celem artykułu było wskazanie podstawowych problemów i barier, jakie
rolnicy napotykali przy staraniu się o środki z funduszy UE na inwestycje w gospodarstwach
rolnych. Przedmiotem badań była ocena trudności, kosztochłonności, czasochłonności wykonania
oraz zasadności poszczególnych elementów formularza wniosku dla działań o charakterze
inwestycyjnym w ramach programu SAPARD i SPO ‘Rolny’. Z przeprowadzonych badań wynika,
że rolnicy nie mieli trudności z wypełnieniem tej części wniosku, do przygotowania której
potrzebna była dokumentacja gospodarstwa rolnego. Trudne i czasochłonne było dla rolników
sporządzenie kalkulacji związanych z inwestycją. Mimo to, rolnicy uznali te wyliczenia jako
zasadne we wniosku wiedząc, że jest to podstawowy element oceny wniosku i późniejszego
rozliczenia inwestycji.

Wstęp
Okres przedakcesyjny i członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiązało się
z możliwością korzystania ze wsparcia w ramach funduszy, kierowanych m.in. na
przygotowanie gospodarstw rolnych do konkurencji na Jednolitym Rynku UE.
Warunkiem koniecznym poprawy konkurencyjności krajowych gospodarstw rolnych jest
zwiększanie ich efektywności poprzez inwestycje w nowe środki produkcji
i modernizację majątku1. Było to przesłanką skierowania części środków na cele
inwestycyjne w programie SAPARD i Sektorowym Programie Operacyjnym
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006” (SPO ‘Rolny’). W okresie poprzedzającym członkowstwo i w
pierwszych latach akcesji Polski do UE do polskiego rolnictwa i na obszary wiejskie
trafiły znaczące środki z funduszy unijnych2. Przy konstruowaniu programów konieczne
było jednak zapewnienie całkowitego wykorzystania przyznanych środków, a to było
warunkowane m.in. poziomem przyjętych kryteriów i procedur oraz przygotowaniem
beneficjentów do starania się o fundusze.
Program przedakcesyjny SAPARD miał, poza rozwiązaniem przez państwa
kandydujące do członkostwa w UE najważniejszych problemów rolnictwa i regionów
wiejskich, odegrać istotną rolę w budowaniu kapitału ludzkiego. Wiedza

1

T. Czekaj: Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji
środkami publicznymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3(316)/2008, s. 31-44.
2
S. Kowalski: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki
Rolnej 3/2007, s. 23.
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i doświadczenie nabyte przy jego wdrażaniu miało pozwolić beneficjentom skutecznie
korzystać z funduszy strukturalnych3.
Zadaniem przed jakim stanęły organizacje publiczne było jak najlepsze
przygotowanie programów i opracowanie sposobów ich wdrażania tak, by przyjęte
procedury gwarantowały pełne wykorzystanie przyznanych Polsce środków4.
Z prowadzonych analiz wynika5, że rygorystyczne procedury wdrażania programów
zabezpieczają przed nadużyciami, lecz równocześnie mogą ograniczać liczbę
beneficjentów. Dlatego podjęto badania, których zasadniczym celem było wskazanie
podstawowych problemów i barier, jakie rolnicy napotykali przy staraniu się o środki z
funduszy UE. Pierwszym etapem ubiegania się o wsparcie finansowe inwestycji
realizowanych w gospodarstwach rolnych, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych,
było przygotowanie i złożenie wniosku. Przedłożony wniosek poddany był ocenie
formalnej i merytorycznej, dokonanej przez ARiMR. Ponieważ od kompletności
i jakości złożonego wniosku zależało wydanie pozytywnej decyzji o kwalifikacji
projektu do finansowania, dlatego ten najważniejszy etap formalny wybrano do analizy.
Poza określeniem trudności przygotowania poszczególnych elementów wniosku,
analizowano czas i koszty z tym związane. Wyniki badań dostarczają wskazań
użytecznych w procesie konstruowania kolejnych programów finansowego wsparcia
inwestycji w gospodarstwach rolnych.
Materiał i metoda
Materiałem analitycznym były wyniki badań ankietowych6 przeprowadzonych
w 2006 r., czyli w ostatnim roku składania wniosków o fundusze strukturalne w ramach
środków przeznaczonych na finansowanie programu wsparcia rolnictwa i obszarów
wiejskich w latach 2004-2006. Wybór podmiotów do badań był celowy, a podstawowym
kryterium doboru było korzystanie z funduszy rolnych UE o charakterze inwestycyjnym,
tj.:
Działanie 2. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach programu SAPARD
Działanie 4. „Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”
w ramach programu SAPARD
Działanie 1.1.”Inwestycje w gospodarstwach rolnych” w ramach SPO „Rolny”
Działanie 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej” w ramach SPO "Rolny"
Działanie 6. „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE” w ramach PROW.

3
Informacja o rezultatach Programu SAPARD, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2007, s. 1.;
M. Drygas: Program SAPARD – efekty finansowe i rzeczowe, Wieś i Rolnictwo 2(135)/ 2007 s. 9 i 32.; R.
Śpiewak: Przyszłość polskiej wsi w oczach wiejskich liderów, Wieś i Rolnictwo 2(135)/2007, s. 128.
4
A.P. Wiatrak: Przygotowanie zasobów ludzkich do wykorzystania Programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo
3(132)/2006, s. 50-59.
5
J. Rowiński: SAPARD – programowanie i realizacja, Program Wieloletni Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14/2005, s. 52.
6
Badania wykonano w 2006 roku na zlecenie Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009 - zadanie badawcze nr 4004 pod tytułem: "Wpływ funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach członkostwa –
ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polskiej gospodarski żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej. Ogólna koncepcja wsparcia rozwoju w latach 2007-2013 środkami funduszy strukturalnych i
funduszu kohezji”.
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Badaniom poddano łącznie 90 gospodarstw rolnych prowadzących działalność na
terenie trzech regionów Polski, a mianowicie Wielkopolski, Podkarpacia i Podlasia.
Rolnicy – beneficjenci funduszy – oceniali trudność, kosztochłonność,
czasochłonność wykonania oraz zasadność poszczególnych punktów formularza
wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Tymi ocenianymi elementami
wniosku były poszczególne pozycje we wniosku:
1. ustalenie pełnomocnictwa,
2. ustalenie własności nieruchomości,
3. wskazanie numeru identyfikacyjnego producenta rolnego,
4. określenie głównego kierunku produkcji,
5. ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży,
6. ustalenie wartości dochodu rolniczego brutto z działalności,
7. wyliczenie wartości bieżącej nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w ESU,
8. wyliczenie docelowej wartości nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w ESU,
9. spełnianie minimalnych standardów dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie,
10. opisanie celów projektu,
11. opisanie zakresu projektu,
12. udokumentowanie posiadania kwalifikacji zawodowych,
13. określenie planowanej wielkość produkcji objętej kwotowaniem,
14. ustalenie harmonogramu realizacji projektu,
15. oszacowanie kosztów realizacji projektu,
16. określenie zgodności projektu z celami Programu,
17. wyliczenie kosztów inwestycyjnych,
18. wyliczenie kosztów ogólnych,
19. wyliczenie kosztów kwalifikowanych.
Oceny dokonano w oparciu o skalę punktową od 1 do 5, przy czym 1 oznaczało
ocenę najniższą (bardzo trudne, wymagające znacznych kosztów i czasu oraz
bezzasadne), natomiast 5 najwyższą (bardzo łatwe, tanie, nie wymagające czasu
i zasadne). Żaden spośród badanych respondentów nie korzystał z pełnomocnika,
dlatego ten element wniosku nie był brany pod uwagę w dalszych analizach. W
klasyfikacji ocen pozostałych pozycji wniosku posłużono się analizą czynnikową.
Metoda ta wykorzystana została do redukcji (grupowania) i klasyfikacji zmiennych
(ocenianych elementów wniosku). Przy wyborze liczby grup (składowych głównych)
stosowano kryterium Kaisera zostawiając tylko czynniki, które mają wartości własne
większe niż 1. W oparciu o rotację maksymalizującą wariancję (varimax) wyjściowej
przestrzeni zmiennych (ocenianych elementów wniosku), realizowano kryterium
maksymalizacji wariancji (zmienności) nowego czynnika przy jednoczesnej
minimalizacji wariancji wokół tej nowej zmiennej (Elektroniczny Podręcznik,,, 2006).
W interpretacji wyników posłużono się współczynnikiem skośności, charakteryzującym
stopień asymetrii rozkładu wokół jego średniej, obliczonym zgodnie z formułą7:
⎛ xj − x ⎞
⎜
⎟
( n − 1)( n − 2 ) ∑ ⎝ s ⎠
n

7

Elektroniczny
Podręcznik
Statystyki
http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.

PL,

3

StatSoft,

Krakow,

2006,

WEB:

321

Charakterystyka realizowanych projektów w badanych gospodarstwach
Wybrane do analizy działania można podzielić na trzy grupy. Pierwszą tworzą
inwestycje w gospodarstwach rolnych. W okresie realizacji programu jeden
wnioskodawca mógł otrzymać pomoc (w ramach SPO „Rolny” do 300 000 zł, co
stanowiła zwrot 50% kosztów projektu) na zakup, budowę lub remont budynków do
produkcji rolnej, zakup maszyn, urządzeń lub narzędzi; zakup zwierząt stada
podstawowego, bądź zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich. W badanej grupie
najwięcej wniosków złożono właśnie na wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych
– 58 wniosków z całej grupy 90 gospodarstw. Średnia wartość inwestycji w obu tych
programach była bardzo podobna i wynosiła około 130 tys. zł
Przeważająca część projektów dotyczyła zakupu sprzętu rolniczego. Jedna trzecia
gospodarstw ubiegających się o fundusze w ramach wsparcia inwestycji wnioskowała o
zakup cięgników. Wielu producentów zdecydowało się na zakup sprzętu, który
usprawnia transport oraz przemieszczanie towarów - przenośniki, podnośniki,
ładowacze. Działania „Inwestycje...” tylko w nielicznych przypadkach były źródłem
finansowania budowy lub modernizacji budynków, czy zakupu zwierząt stada
podstawowego.
Drugą grupę stanowią inwestycje związane z różnicowaniem działalności
rolniczej. Podstawowym celem tego działania w SAPARD i SPO „Rolny” było
wspieranie podejmowania lub rozwoju dodatkowej działalności, co ma sprzyjać
tworzeniu alternatywnych źródeł dochodów, przyczyniać się do zwiększania
opłacalności produkcji i usług w gospodarstwie ale też wspierać zachowanie zasobów
przyrodniczych obszarów wiejskich i promować pozytywny wizerunek wsi i rolnictwa.
W badanych gospodarstwach 24 podmioty podjęły inwestycje związane
z różnicowaniem działalności rolniczej. Było to działanie szczególnie istotne na
Podkarpaciu, gdzie wśród 30 badanych gospodarstw 14 realizowało inwestycje
finansowane z tego Działania. Przeznaczenie środków wskazuje na zainteresowanie
rolników zakupem sprzętu rolniczego (do uprawowy gleb, ochrony roślin, nawożenia,
czy zbioru) z przeznaczeniem na świadczenie usług oraz rozwijaniem agroturystyki.
Trzeci rodzaj inwestycji to działania dostosowujące gospodarstwa rolne do
standardów UE. Środki przeznaczone na to działanie miały przyczynić się do realizacji
trzech najpilniejszych dla polskiego rolnictwa przedsięwzięć: dostosowania gospodarstw
produkujących mleko do standardów UE pod względem zdrowia publicznego;
wyposażenia gospodarstw rolnych w urządzenia do przechowywania nawozów
naturalnych; dostosowania do standardów ferm kur niosek. W zdecydowanej większości
(7 z 8 wniosków) dotyczyły one budowy płyty obornikowej lub zbiornika na gnojowicę.
Ponieważ koszty tego typu budowy były relatywnie niższe w porównaniu z zakupem
sprzętu rolniczego, a przeciętna wartość inwestycji wyniosła około 50 000 zł.
Ocena łatwości realizacji poszczególnych pozycji wniosku
W oparciu o analizę czynnikową wśród ocenianych elementów wniosku
wyodrębnione zostały jednorodne grupy. Przeprowadzone obliczenia wskazały
piętnaście (spośród 19) zmiennych (tab. 1), które w trzech czwartych wyjaśniały
całkowitą zmienność ocen łatwości realizacji pozycji we wniosku o fundusze
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strukturalne. Zostały one podzielone na trzy skupienia podobnych zmiennych8. Pierwszą
grupę pozycji wniosku, ocenianych pod względem łatwości przygotowania, można
określić jako odnoszącą się do:
• dokumentacji (własność nieruchomości, numer identyfikacyjny producenta
rolnego, udokumentowanie posiadania kwalifikacji zawodowych),
• zdefiniowania stanu gospodarstwa (określenie głównego kierunku produkcji,
ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży i dochodu rolniczego brutto
z działalności),
• opisu przyszłej inwestycji (opisanie celów projektu, ustalenie harmonogramu
realizacji projektu) (tab. 1).

Grupa III

Grupa II

Grupa I

TABELA 1. WYNIKI ANALIZY CZYNNIKOWEJ - PODZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI
WNIOSKU NA GRUPY ZE WZGLĘDU NA ŁATWOŚĆ REALIZACJI
Nr
Średnia
Wyszczególnienie
Skośność
zmiennej
ocen
2
własność nieruchomości
4,6
-1,9
3
numer identyfikacyjny producenta rolnego
4,9
-2,5
4
określenie głównego kierunku produkcji
4,7
-1,7
5
ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży
4,2
-0,6
6
ustalenie wartości dochodu rolniczego brutto z działalności
4,1
-1,0
10
opisanie celów projektu
4,4
-0,8
12
udokumentowanie posiadania kwalifikacji zawodowych
4,8
-2,5
14
ustalenie harmonogramu realizacji projektu
4,6
-1,5
RAZEM
4,6
-1,5
7
wyliczenie wartości bieżącej nadwyżki wyrażonej w ESU
3,8
0,3
8
wyliczenie docelowej wartości nadwyżki wyrażonej w ESU
3,4
0,7
RAZEM
3,6
0,4
15
oszacowanie kosztów realizacji projektu
4,0
-1,0
określenie zgodność projektu z celami Programu
16
4,1
-1,1
17
wyliczenie kosztów inwestycyjnych
3,9
-1,0
18
wyliczenie kosztów ogólnych
3,4
-0,5
19
wyliczenie kosztów kwalifikowanych
3,9
-1,1
RAZEM
3,9
-0,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=90)

W tej pierwszej grupie zmiennych rolnicy mieli najmniej trudności
z wypełnieniem części wniosku opierającej się o dokumentację związaną
z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. Średnia ocena dla udokumentowania:
własności nieruchomości, numeru identyfikacyjnego producenta rolnego i posiadania
kwalifikacji zawodowych wyniosła około 4,8. Zmienne te wyróżnia wysoki ujemny
wskaźnik asymetrii co dowodzi, że przeważały oceny najwyższe - element wniosku były
bardzo łatwe do wypełnienia. Nasuwa to wniosek, że rolnicy dysponują podstawowymi
dokumentami w gospodarstwie, a ich skompletowanie nie było kłopotliwe. Trudniejsze
dla rolników (średnia ocena 4,1) było określenie stanu wyjściowego gospodarstwa
rolnego: ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży i dochodu rolniczego brutto
z działalności wraz z określeniem głównego kierunku produkcji. Powodów takiego stanu
rzeczy można upatrywać (choć nie wynika to bezpośrednio z prowadzonych badań)
8

Wyjaśniały one odpowiednio 32%, 15% i 27% całkowitej wariancji.
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w braku wiedzy z zakresu metodyki obliczeń obu kategorii ekonomicznych oraz lukach
w zapisach rachunkowych. Powodowało to, że w konsekwencji rolnicy mieli trudności
z opisaniem celów projektu i ustaleniem harmonogramu jego realizacji.
Trudności określenia wyjściowego stanu gospodarstwa przed złożeniem wniosku
zostały spotęgowane w szacunkach efektów planowanej inwestycji. Przykładem jest
wyliczenie bieżącej i przyszłej wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej
wyrażonej w ESU. Oba te elementy były ze sobą mocno powiązane
i stanowiły drugą grupę analizowanych czynników (tab. 1). Średnia ocen wynosiła
zaledwie 3,8 dla wyliczenia wartości bieżącej i 3,4 dla docelowej nadwyżki
bezpośredniej wyliczonej w ESU. Jednocześnie współczynnik skośności 0,4 wskazuje na
przewagę ocen ‘bardzo trudne’ i ‘trudne’. Można sądzić, że wynikało to z dwóch
przyczyn. Po pierwsze, wspomnianego wcześniej braku jasności w ocenie wyjściowego
poziomu dochodu, wartości sprzedaży i określeniu głównego kierunku produkcji.
Drugim czynnikiem mógł być brak wiedzy, umiejętności i odpowiednich narzędzi do
obliczania nadwyżki bezpośredniej. Te trudności, w nawiązaniu do wyników
wskazujących na kłopoty z wyliczeniem rocznej sprzedaży i dochodu rolniczego
sugerują, że istnieje potrzeba dokształcenia rolników z zakresu kalkulacji podstawowych
kategorii ekonomicznych w gospodarstwie rolnym. W innym wypadku, taki brak wiedzy
może być powodem rezygnacji ze starania się o wsparcie z funduszy UE, traktując
dokumenty jako nazbyt trudne.
Trzecią istotną statystycznie grupę zmiennych tworzyły te elementy wniosku (tab.
1), które dotyczyły przede wszystkim wyliczenia i kwalifikacji kosztów inwestycji
(oszacowanie kosztów realizacji projektu, wyliczenie kosztów inwestycyjnych,
wyliczenie kosztów ogólnych, wyliczenie kosztów kwalifikowanych oraz określenie
zgodności projektu z celami Programu). Średnie oceny łatwości kształtowały się
w granicach 4,0, przy skośności ujemnej około 1. Tak więc, także w tym przypadku
istnieje potrzeba przygotowania i dokształcania rolników z zakresu kalkulacji i wyliczeń
kosztów. Te wyniki badań, definiujące trudności rolników z ustaleniem kosztów
kwalifikowanych oraz potrzebę zaangażowaniu doradztwa rolniczego w pomoc
rolnikom potwierdza Wiatrak9 oraz Błąd i Klepacka10.
Ocena kosztochłonności realizacji poszczególnych pozycji wniosku
Niemal trzy czwarte wariancji ocen kosztochłonności wypełnienia
poszczególnych pozycji we wniosku objaśniało trzynaście zmiennych (tab. 2).
Wyodrębniono trzy grup zmiennych o podobnej ocenie kosztochłonności realizacji
poszczególnych pozycji we wniosku11.
Pierwszą grupę, podobnie jak w przypadku oceny łatwości realizacji
poszczególnych pozycji wniosku, tworzyły zmienne definiujące stan wyjściowy
gospodarstwa (określenie głównego kierunku produkcji, ustalenie wartości brutto
rocznej sprzedaży, ustalenie wartości dochodu rolniczego brutto z działalności) (tab. 2).
W opinii respondentów, koszty związane z ustaleniem tych wielkości były najmniejsze
9
A.P. Wiatrak: Przygotowanie zasobów ludzkich do wykorzystania Programu SAPARD. Wieś i Rolnictwo
3(132)/2006, s. 50-59
10
M. Błąd, D. Klepacka: Wdrażanie programu SAPARD w Polsce – wnioski z badań. Wieś i Rolnictwo
1(130)/2006 s. 128.
11
Wyjaśniały one całkowitą wariancję w odpowiednio 20%, 16% i 37%.
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w porównaniu z kolejnymi grupami pozycji wniosku. Wskazuje na to wysoka ocena
(średnia 4,6) i ujemna skośność (-2,2). Oznacza to, że skalkulowanie wartości sprzedaży,
czy też dochodu, nie wymagały od rolników ponoszenia kosztów zbierania niezbędnych
informacji, jak też samych wyliczeń.
Drugą grupę zmiennych tworzyło wyliczenie bieżącej wartości nadwyżki
bezpośredniej wyrażonej w ESU, wraz z deklaracją spełniania minimalnych standardów
w gospodarstwie i opisem celów projektu. Koszty związane z przygotowaniem obliczeń
dla tej części wniosku nie były dla rolników wysokie (tab. 2).
Trzecią grupę tworzyły te elementy wniosku, które odnosiły się do przyszłej
realizacji projektu, a więc opisanie jego zakresu, ustalenie harmonogramu, oszacowanie
kosztów i określenie zgodności projektu z celami danego Programu. Koszty związane z
wypełnieniem pozycji wniosku odnoszących się do planowanego projektu były
relatywnie wyższe w porównaniu do dwóch wcześniejszych grup zmiennych. Dotyczyło
to zwłaszcza sporządzenia kosztorysu projektu. Można przyjąć, że sporządzenie
projekcji planowanej inwestycji było dla beneficjentów kluczowe i newralgiczne,
a jednocześnie wiązało się z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów.

Grupa III

Grupa II

Grupa I

TABELA 2. WYNIKI ANALIZY CZYNNIKOWEJ - PODZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI
WNIOSKU NA GRUPY ZE WZGLĘDU NA KOSZTOCHŁONNOŚCI REALIZACJI
Nr
Średnia
Wyszczególnienie
Skośność
zmiennej
ocen
4
określenie głównego kierunku produkcji
4,8
-4,5
5
ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży
4,5
-1,7
6
ustalenie wartości dochodu rolniczego brutto z działalności
4,5
-1,7
RAZEM
4,6
-2,2
7
wyliczenie wartości bieżącej nadwyżki wyrażonej w ESU
4,5
-1,0
9
spełnianie minimalnych standardów w gospodarstwie
4,6
-1,1
10
opisanie celów projektu
4,6
-2,6
RAZEM
4,6
-1,7
11
opisanie zakresu projektu
4,6
-1,4
14
ustalenie harmonogramu realizacji projektu
4,7
-3,2
15
oszacowanie kosztów realizacji projektu
4,2
-1,3
16
określenie zgodność projektu z celami Programu SPO
4,3
-1,0
17
wyliczenie kosztów inwestycyjnych
4,1
-1,2
18
wyliczenie kosztów ogólnych
3,8
-0,7
19
wyliczenie kosztów kwalifikowanych
4,3
-1,5
RAZEM
4,3
-1,5
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=90)

Ocena czasochłonności realizacji poszczególnych pozycji wniosku
Czas potrzebny na wypełnienie wniosku okazał się największym mankamentem i
minusem całej procedury. W obliczeniach analizy czynnikowej dla wyjaśnienia trzech
czwartych całkowitej zmienności rozkładu ocen czasochłonności istotnymi okazało się
dwanaście zmiennych (tab. 3). Podobnie jak we wcześniejszych ocenach wydzielono
trzy grupy zmiennych12.
Pierwsza grupa pozycji we wniosku, którą tworzą elementy wyliczeń wartości
sprzedaży i dochodu oraz udokumentowania kwalifikacji rolniczych, były względnie
mniej czasochłonne. Wskazuje na to średnia ocen 4,3 i przewaga odpowiedzi „mało
12

Wyjaśniały one odpowiednio 24, 24 i 28% całkowitej zmienności.
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czasochłonne” i „bardzo mało czasochłonne” (ujemny współczynnik asymetrii). W tej
grupie najmniej czasu potrzeba było beneficjentom na zdobycie odpowiedniego
dokumentu potwierdzającego kwalifikacje rolnicze. Opisanie spełniania minimalnych
standardów w gospodarstwie wymagało natomiast więcej nakładów czasu. Te minimalne
standardy dotyczyły higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt.
Wpływ na czasochłonność mogła mieć nie tyle sama decyzja wskazania właściwej
odpowiedzi, co czas potrzebny na zgromadzenie załączników potwierdzających
spełnianie wymogów.
Drugą grupę tworzą te elementy wniosku, które zajmowały rolnikom najwięcej
czasu, a były nimi wyliczenia nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w ESU (średnia ocen
3,6). Podobnie czasochłonne było wyliczenie kosztów projektu wraz z harmonogramem
działań i ich opisem, co stanowiło trzecią grupę zmiennych (tab.3).
Z analizy rozkładu ocen czasochłonności można wnioskować, że najwięcej czasu
zajmowało rolnikom przygotowanie stosownych wyliczeń. Powodem może być trudność
w dotarciu do właściwej metodyki, zebranie niezbędnych danych potrzebnych do
kalkulacji, jak również same wyliczenia. Spostrzeżenia te potwierdza Rowiński, według
którego „konieczność wykonania wyliczeń i analiz ekonomicznych przedłużała okres
niezbędny do przygotowania dokumentacji załączanej do wniosku”13.

Grupa III

Grupa II Grupa I

TABELA 3. WYNIKI ANALIZY CZYNNIKOWEJ - PODZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI
WNIOSKU NA GRUPY ZE WZGLĘDU NA CZASOCHŁONNOŚĆ REALIZACJI
Nr
Średnia
Wyszczególnienie
Skośność
zmiennej
ocen
5
ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży
4,0
-1,2
6
ustalenie wartości dochodu rolniczego brutto z działalności
4,0
-1,1
12
udokumentowanie posiadania kwalifikacji zawodowych
4,8
-3,1
RAZEM
4,3
-1,5
7
wyliczenie wartości bieżącej nadwyżki wyrażonej w ESU
3,7
0,1
8
wyliczenie docelowej wartości nadwyżki wyrażonej w ESU
3,5
0,4
RAZEM
3,6
0,2
10
opisanie celów projektu
4,3
-0,6
14
ustalenie harmonogramu realizacji projektu
4,4
-0,9
15
oszacowanie kosztów realizacji projektu
3,7
-0,7
16
określenie zgodność projektu z celami Programu SPO
3,9
-1,1
17
wyliczenie kosztów inwestycyjnych
3,7
-0,7
18
wyliczenie kosztów ogólnych
3,4
-0,2
19
wyliczenie kosztów kwalifikowanych
3,9
-0,9
RAZEM
3,9
-0,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=90)

Ocena zasadności realizacji poszczególnych pozycji wniosku
Beneficjenci funduszy rolnych zostali poproszeni o wskazanie na ile
poszczególne pozycje wniosku zostały słusznie uwzględnione w formularzu. Spośród 19
badanych pozycji wniosku, 13 istotnych zostało uwzględnionych w analizie czynnikowej
ocen zasadności poszczególnych składowych wniosku (tab. 4). Łącznie, w niemal 80%

13
J. Rowiński: SAPARD – programowanie i realizacja, Program Wieloletni Ekonomiczne i społeczne
uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
IERiGŻ-PIB, Warszawa, 14/2005, s. 52.
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wyjaśniały one wariancję rozkładu i, analogicznie względem wcześniejszych ocen,
wyodrębnione zostały 3 grupy zmiennych14.
Pierwsza z nich obejmowała ustalenie wartości dochodu rolniczego, określenie
przyszłej produkcji objętej kwotowaniem i zgodność projektu z celami Programu oraz
udokumentowanie posiadania kwalifikacji zawodowych. Te pozycje wniosków rolnicy
uznali za zasadne, słusznie uwzględnione we wniosku.
Drugą grupę zmiennych tworzą: wyliczenie bieżącej i docelowej wartości
nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w ESU oraz oznaczenie numeru identyfikacyjnego
producenta rolnego i oświadczenie spełniania minimalnych standardów
w gospodarstwie. Elementy te zostały najniżej ocenione i można sądzić, że jest to
konsekwencja (wcześniej wskazanej) znacznie wyższej trudności, czasoi kosztochłonności ich wykonania.
Trzecie skupisko cech obejmowało dwa wskazania sytuacji wyjściowej
gospodarstw: określenie głównego kierunku produkcji i ustalenie wartości brutto rocznej
sprzedaży, jak również określenie przyszłej realizacji projektu: ustalenie harmonogramu,
oszacowanie kosztów realizacji projektu i kosztów ogólnych. Wyróżnikiem
wymienionych pozycji wniosku jest fakt, że ocena zasadności była znacznie wyższa,
aniżeli wskazywana wcześniej czasochłonność (tab. 3). Oznacza to, że rolnicy mieli
trudności z ich przygotowaniem i zajmowało to bardzo dużo czasu, jednak realizacja
przyszłej inwestycji wymaga w ich ocenie wcześniejszego sprecyzowania
podstawowych wytycznych przyszłego projektu na podstawie wskazań sytuacji bieżącej
gospodarstwa. Dlatego beneficjenci widzą sens uwzględnienia ich w projekcie.

Grupa III

Grupa II

Grupa I

TABELA 4. WYNIKI ANALIZY CZYNNIKOWEJ - PODZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI
WNIOSKU NA GRUPY ZE WZGLĘDU NA ZASADNOŚĆ REALIZACJI
Nr
Średnia
Wyszczególnienie
Skośność
zmiennej
ocen
6
ustalenie wartości dochodu rolniczego brutto z działalności
4,3
-1,5
12
udokumentowanie posiadania kwalifikacji zawodowych
4,5
-1,8
13
określenie planowanej wielkość produkcji objętej kwotowaniem
4,1
-1,9
16
określenie zgodność projektu z celami Programu
4,4
-2,2
RAZEM
4,4
-1,6
3
numer identyfikacyjny producenta rolnego
4,4
-1,9
7
wyliczenie wartości bieżącej wyrażonej w ESU
3,9
-0,8
8
wyliczenie docelowej wartości wyrażonej w ESU
3,8
-0,6
9
spełnianie minimalnych standardów w gospodarstwie
4,2
-1,2
RAZEM
4,1
-1,2
4
określenie głównego kierunku produkcji
4,7
-2,9
5
ustalenie wartości brutto rocznej sprzedaży
4,4
-1,8
14
ustalenie harmonogramu realizacji projektu
4,6
-2,6
15
oszacowanie kosztów realizacji projektu
4,6
-2,2
18
wyliczenie kosztów ogólnych
4,4
-1,4
RAZEM
4,5
-2,1
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych (n=90)

14

Wyjaśniały one odpowiednio 27, 22 i 30% całkowitej zmienności.
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Podsumowanie i wnioski
Dla rolników – beneficjentów funduszy strukturalnych i rolnych - niezwykle
istotną czynnością jest bieżące gromadzenie podstawowych informacji dotyczących
funkcjonowania gospodarstwa. Dostępność danych gospodarstwa rolnego ułatwiała
beneficjentom wyliczenie tych kategorii ekonomicznych wymaganych we wniosku,
które związane są z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego. W efekcie, jak wskazują
wyniki badań, rolnicy mieli najmniej trudności z wypełnieniem części wniosku
w oparciu o dokumentację związaną z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego.
Przykładem może być wartość rocznej sprzedaży i dochodu. Do wypełnienia tych części
wniosku potrzebne były jedynie dokumenty gromadzone w gospodarstwie, dlatego ich
sporządzenie ocenione zostało jako łatwe. Co prawda, okazało się to bardzo
czasochłonne, ale najprawdopodobniej wynikało to z konieczności dotarcia do wiedzy
o właściwej metodologii kalkulacji, jak też samego jej sporządzenia. Mimo, że rolnicy
napotkali problemy z kalkulacjami, to uznali te elementy jako zasadne we wniosku.
Podobnie przy wyliczaniu nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w ESU rolnicy
wskazali niskie koszty z tym związane, co wynika to z faktu, że do obliczeń wielkości
ekonomicznej potrzebne były jedynie dane pochodzące z gospodarstwa. Sporządzenie
tych kalkulacji było jednak dla rolników bardzo trudne i czasochłonne (można sądzić, że
także w tym przypadku wynikało to z braku wiedzy dotyczącej metodyki wyliczeń),
przez co wskazują oni na niewielką zasadność tej pozycji we wniosku.
Analogicznie do obliczeń nadwyżki bezpośredniej wyrażonej w ESU potrzebnych
przy wypełnieniu wniosku, także inne obliczenia, jak: oszacowanie kosztów realizacji
projektu, wyliczenie kosztów inwestycyjnych, wyliczenie kosztów ogólnych, wyliczenie
kosztów kwalifikowanych oraz określenie zgodności projektu z celami Programu
stwarzały rolnikom problem czasochłonności ich sporządzenia. Beneficjenci zdają sobie
sprawę z tego, że przygotowanie finansowych założeń inwestycji współfinansowanych
ze środków pomocowych jest rzeczą konieczną mimo, że było to trudne do wykonania i
czasochłonne. Te elementy z jednej strony są ułatwieniem w przyszłej realizacji
inwestycji i stanowią podstawę oceny zaawansowania prac, a także tworzą zasadnicze
kryterium kwalifikacji jakościowej projektu przy jego ocenie.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że opinie i oceny rolników
dotyczące funkcjonowania funduszy strukturalnych były bardzo zróżnicowane. Wynika
to z samej specyfiki prowadzenia gospodarstwa rolnego, różnic w naturalnych
warunkach wytwarzania, zróżnicowanego otoczenia rynkowego, a także poziomu
wiedzy i umiejętności. Nie bez znaczenia jest funkcjonowanie otoczenia
instytucjonalnego odpowiedzialnego za przepływ informacji i pomoc w korzystaniu ze
środków UE.
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Summary
The main aim of the article was to indicate the difficulties and barriers in applying for
agricultural structural funds. In the conducted survey, farmers were asked to assess the difficulties,
costs, time-consuming and how essential are the components of the application form. For farmers
the easiest was to fill out the parts of the application form based on the data collected in the farm
(farm income, value of sold production). The results showed that calculation of the investment was
difficult and time-consuming. Nevertheless, farmers judge it necessary element in the application
form, understanding the criteria of assessment and further account for investment.
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Maágorzata Karolewska-Szparaga

Analiza sytuacji ekonomicznej wybranych gospodarstw
mlecznych naleĪących do MiĊdzynarodowej Sieci
Gospodarstw Porównawczych IFCN-Dairy
Economic situation analysis of dairy farms belongs to International
Farm Comparison Network (IFCN-Dairy)
W opracowaniu dokonano analizy sytuacji ekonomicznej wybranych gospodarstw
specjalizujących siĊ w produkcji mleka, naleĪących do MiĊdzynarodowej Sieci Gospodarstw
Porównawczych IFCN-Dairy. Do obliczeĔ wykorzystano model TIPI-CAL, sáuĪący miĊdzy innymi
do porównaĔ wyników ekonomicznych i produkcyjnych gospodarstw mlecznych naleĪących do
IFCN-Dairy. Badaniami objĊto 30 gospodarstw z 15 krajów europejskich: Do przeprowadzenia
analizy wybrano po 2 gospodarstwa z kaĪdego kraju. Pierwsze, reprezentujące Ğrednią wielkoĞü
gospodarstw mlecznych w danym kraju, drugie, to gospodarstwo charakteryzujące siĊ duĪą skalą
produkcji w kraju oraz wyróĪniające wysokim stopniem specjalizacji w produkcji mleka. Wyniki
przedstawiono za pomocą porównaĔ kosztów, przychodów oraz dochodów z produkcji mleka.
NajwyĪsze koszty produkcji mleka charakteryzowaáy gospodarstwa norweskie oraz szwajcarskie.
NajniĪsze koszty produkcji mleka ponosiáy gospodarstwa z Biaáorusi oraz Irlandii, a takĪe
gospodarstwo o Ğredniej skali produkcji z Ukrainy. NajwyĪsze przychody ze sprzedaĪy mleka
w przeliczeniu na gospodarstwo, osiągaáy gospodarstwa z Rosji, Niemiec, Czech, Ukrainy,
Biaáorusi, Wáoch, Wielkiej Brytanii, Danii oraz Holandii. Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe
najwyĪszy poziom dochodu z produkcji mleka osiągnĊáy gospodarstwa norweskie oraz irlandzkie.
Gospodarstwa z Biaáorusi, Czech, Dani oraz gospodarstwo buágarskie BG-2, gospodarstwo
brytyjskie UK-97, a takĪe niemieckie DE-650 odnotowaáy najniĪszy poziom dochodu spoĞród
analizowanych gospodarstw.

WstĊp
Produkcja mleka jest jednym z gáównych dziaáów gospodarki ĪywnoĞciowej
w Europie. Odbywa siĊ ona w róĪnorodnych warunkach siedliskowych, prawnych,
gospodarstwa róĪnią siĊ miĊdzy innymi wielkoĞcią stada krów, powierzchnią uĪytków
rolnych, systemem produkcji, skalą produkcji, wydajnoĞcią mleczną krów. DuĪe
znaczenie dla opáacalnoĞci produkcji mleka ma takĪe postĊp w hodowli bydáa
mlecznego, wpáyw technologii, a takĪe stopieĔ wyspecjalizowania gospodarstw (Hemme
2005).
Istotne w sektorze mleczarskim jest utrzymanie korzystnej relacji kosztów
i cen, co ma wpáyw na rozwój sektora.
Celem opracowania jest analiza sytuacji ekonomicznej gospodarstw mlecznych z
wybranych krajów europejskich. Wyniki przedstawiono za pomocą porównaĔ kosztów,
przychodów oraz dochodów z produkcji mleka.
Materiaá badawczy i metodyka
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Badaniami objĊto 30 gospodarstw specjalizujących siĊ w produkcji mleka z 15
nastĊpujących krajów Europejskich: Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Niemcy (DE),
Holandia (NL), Francja (FR), Wáochy (IT), Wielka Brytania (UK), Irlandia (IE), Dania
(DK), Polska (PL), Czechy (CZ), Buágaria (BG), Ukraina (UA), BiaáoruĞ (BY), Rosja
(RU). Do przeprowadzenia analizy wybrano po 2 gospodarstwa z kaĪdego kraju.
Pierwsze, reprezentujące Ğrednią wielkoĞü gospodarstw mlecznych w danym kraju,
drugie, to gospodarstwo charakteryzujące siĊ duĪą skalą produkcji w kraju oraz
wyróĪniające wysokim stopniem specjalizacji w produkcji mleka (Hemme 2007).
Do przeprowadzenia analizy wykorzystano dane z 2007 roku, zebrane zgodnie z
metodyką MiĊdzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych IFCN-Dairy
(International Farm Comparison Network). Wszystkich obliczeĔ dokonano za pomocą
modelu TIPI-CAL (Technology Impact and Policy Impact Calculation), sáuĪącego
miĊdzy innymi do porównaĔ wyników ekonomicznych i produkcyjnych gospodarstw
mlecznych naleĪących do IFCN-Dairy.
Za walutĊ sáuĪącą do porównaĔ gospodarstw przyjĊto polski záoty. Dokonano
równieĪ standaryzacji produkowanej iloĞci mleka, wykorzystując do tego celu jednostkĊ
ECM (energy-correceted milk – mleko o skorygowanej zawartoĞci energii: táuszcz 4%,
biaáko 3,3%).
Liczba stada krów wĞród gospodarstw reprezentujących Ğrednie wielkoĞci farm
mlecznych w poszczególnych krajach byáa zróĪnicowana i wahaáa siĊ od 2 krów
w gospodarstwach z Biaáorusi, Buágarii i Ukrainy do 417 krów w gospodarstwie czeskim
i 955 krów w gospodarstwie rosyjskim. W grupie gospodarstw charakteryzujących siĊ
duĪą skalą produkcji mleka najwiĊksze stada krów posiadaáy gospodarstwa z Rosji,
Biaáorusi, Ukrainy, Czech i Niemiec, odpowiednio 1027, 650, 678, 515, 650 krów.
NajwiĊksze róĪnice w liczbie stada pomiĊdzy gospodarstwami reprezentującymi Ğrednie
wielkoĞci gospodarstw mlecznych w poszczególnych krajach, a gospodarstwami o duĪej
skali produkcji zanotowano na Biaáorusi, Ukrainie oraz w Niemczech. Najmniejsze
róĪnice natomiast charakteryzowaáy gospodarstwa norweskie, francuskie oraz
szwajcarskie (tabela 1).
NajwyĪsze wydajnoĞci mleczne krów wĞród gospodarstw charakteryzujących
Ğrednią wielkoĞü farm w analizowanych paĔstwach, odnotowano we Wáoszech, Danii
oraz Holandii, ksztaátowaáy siĊ na poziomie odpowiednio 8843, 8705, 8385 kg ECM
(tabela 1). NiĪszy poziom wydajnoĞci w tej grupie (Ğrednio 6778 kg ECM) osiągnĊáy
gospodarstwa z Norwegii, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Wáoch oraz z Polski. Zdecydowanie najniĪszą wydajnoĞü w tej grupie zanotowano na
Ukrainie (3170 kg ECM), Biaáorusi (3566 kg ECM) i w Rosji (3564 kg ECM).
Analogicznie, wĞród grupy gospodarstw o duĪej skali produkcji najwyĪszą
wydajnoĞü odnotowano w gospodarstwie duĔskim i wáoskim, ich wielkoĞü ksztaátowaáa
siĊ na poziomie odpowiednio: 8976 i 8847 kg ECM, najniĪszą natomiast wydajnoĞü
posiadaáy gospodarstwa ukraiĔskie i buágarskie (5422 i 5124 kg ECM).
NajwiĊksza powierzchnią uĪytków rolnych charakteryzowaáy siĊ gospodarstwa
posiadające duĪe stada krów, takie jak: gospodarstwa rosyjskie i czeskie oraz
gospodarstwa charakteryzujące duĪą skalĊ produkcji mleka z Ukrainy, Biaáorusi
i Niemiec (tabela 1).
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TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH DO PORÓWNAē GOSPODARSTW Z EUROPY
NALEĩĄCYCH DO SIECI INCF DIARY
Gospodarstwa
Liczba
WydajnoĞü
WielkoĞü produkcji
Powierzchnia

krów

mleczna

mleka

uĪytków

(kg ECM/krowĊ/rok)

(t ECM/rok)

rolnych (ha)

NO-21

21

7 008

147 168

26

NO-34

34

6 848

232 832

26

CH-20

20

6 493

129 860

22

CH-58

58

6 116

354 728

33

DE-31

31

6 600

204 600

40

DE-650

650

8 292

5 389 800

1 767

NL-65

65

8 385

545 025

40

NL-157

157

8 235

1 292 895

100

FR-38

38

6 539

248 482

56

FR-60

60

8 203

492 180

110

IT-133

133

8 843

1 176 119

54

IT-229

229

8 847

2 025 963

130

UK-97

97

6 796

659 212

113

UK-205

205

7 751

1 588 955

117

IE-45

45

7 152

321 840

41

IE-100

100

7 322

732 200

73

DK-100

100

8 705

870 500

100

DK-180

150

180

8 976

1 615 680

PL-15

15

6 856

102 840

32

PL-65

65

7 470

485 550

100

CZ-515

515

5 835

3 005 025

1278

CZ-417

417

7 092

2 957 364

1537

BG-2

2

4 348

8 696

16

BG-34

34

5 124

174 216

40

UA-2
UA-678
BY-2
BY-650
RU-955
RU-1027

2

3 170

6 340

1

678

5 422

3 676 116

3196

2

3 566

7 132

2

650

5 984

3 889 600

2650

3 564

3 403 620

20739

955
1 027

6 978
7 166 406
10883
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Dairy Report 2008.

Wyniki badaĔ
WĞród badanych gospodarstw zdecydowanie najwyĪsze koszty produkcji mleka
charakteryzowaáy gospodarstwa norweskie (142,6 zá na 100 kg ECM – gospodarstwo
o Ğredniej skali produkcji i 147,7 zá na 100 kg ECM-gospodarstwo o duĪej skali
produkcji) oraz szwajcarskie (188,9 zá na 100 kg ECM-gospodarstwo o Ğredniej skali
produkcji i 161,2 zá na 100 kg ECM-gospodarstwo o duĪej skali produkcji). NajniĪsze
koszty produkcji mleka ponosiáy gospodarstwa z Biaáorusi oraz Irlandii, a takĪe
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gospodarstwo o Ğredniej skali produkcji z Ukrainy, których wielkoĞü byáa mniejsza
przeciĊtnie o 60% od kosztów poniesionych przez gospodarstwa norweskie i szwedzkie
(rysunek 1). NajwiĊksze róĪnice poniesionych kosztów na produkcjĊ mleka pomiĊdzy
gospodarstwami reprezentującymi Ğrednie wielkoĞci gospodarstw mlecznych
w poszczególnych krajach, a gospodarstwami o duĪej skali produkcji zanotowano
w gospodarstwach ukraiĔskich (68,1 zá na 100 kg ECM), rosyjskich (40 zá na 100 kg
ECM),oraz brytyjskich (26,8 zá na 100 kg ECM). Przy czym naleĪy zauwaĪyü, Īe
w gospodarstwach rosyjskich, buágarskich, brytyjskich, irlandzkich, francuskich oraz
szwajcarskich charakteryzujących Ğrednią skalĊ produkcji mleka, koszt caákowity
wyprodukowania 100 kg mleka byá wyĪszy niĪ w gospodarstwach reprezentujących
duĪą skalĊ produkcji w kraju.
NajwyĪszą cenĊ mleka w grupie badanych gospodarstw uzyskaáy gospodarstwa
norweskie (170,7 i 179,60,7 zá/100 kg ECM) oraz gospodarstwa szwajcarskie (161,8
i 163,6 zá/100 kg ECM). NajniĪsze natomiast ceny mleka zanotowano w gospodarstwach
z Biaáorusi (Ğrednio 58,5 zá/100 kg ECM) i Ukrainy (Ğrednio 80,2 zá/100 kg ECM). Cena
mleka w gospodarstwach polskich uksztaátowaáa siĊ na Ğrednim poziomie w grupie
badanych gospodarstw, i wyniosáa dla PL-15 i PL-65 odpowiednio 110,3 i 111,2 zá/100
kg ECM (rysunek 1).
RYSUNEK 1. KOSZTY
GOSPODARSTWACH
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Dairy Report 2008.

Koszty pracy najemnej stanowiáy najistotniejszy element w caákowitych kosztach
czynników produkcji we wszystkich wybranych do analizy gospodarstwach. NajwyĪsze
koszty pracy poniosáy gospodarstwa szwajcarskie (160 zá/100 kg ECM-gospodarstwo o
Ğredniej skali produkcji i 72,5 zá/kg ECM-gospodarstwo o duĪej skali produkcji) oraz
norweskie (139 zá/100 kg ECM – gospodarstwo o Ğredniej skali produkcji i 85,2 zá/100
kg ECM-gospodarstwo o duĪej skali produkcji) – rysunek 2. NajniĪsze koszty pracy
zanotowano
w
gospodarstwach
wschodnioeuropejskich
oraz
w gospodarstwach duĔskich, których wysokoĞü ksztaátowaáa siĊ na poziomie Ğrednio
17 zá/100 kg ECM.
Wszystkie badane gospodarstwa za wyjątkiem gospodarstw rosyjskich oraz
buágarskich ponosiáy koszty związane z dzierĪawą ziemi. NajwyĪsze czynsze
dzierĪawne (Ğrednio 18 zá/100 kg ECM) páacono w Szwajcarii, Holandii, we Wáoszech
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i Danii. Najmniej za dzierĪawĊ ziemi páacono w gospodarstwach czeskich, ukraiĔskich,
biaáoruskich oraz francuskich, Ğrednio 3 zá/100 kg ECM.
W niewielkim stopniu obce Ĩródáa finansowania wykorzystywaáy gospodarstwa
rosyjskie, biaáoruskie, ukraiĔskie, buágarskie, irlandzkie oraz brytyjskie: przeciĊtny koszt
kapitaáu obcego w tych krajach wynosiá zaledwie 3,2 zá/100 kg ECM, co w porównaniu
z gospodarstwami francuskimi, holenderskimi oraz szwajcarskimi, w których koszty
kapitaáu obcego wynosiáy Ğrednio 20 zá/100 kg ECM, stanowiáo 1/6 tych kosztów.
NajwyĪsze koszty kwoty mlecznej ponosiáy gospodarstwa holenderskie (Ğrednio
9,5 zá/100 kg ECM), mniej Ğrednio o 3 zá/100 kg ECM páaciáy gospodarstwa
z Norwegii, Szwajcarii, Wáoch, Irlandii oraz Danii. Brak kosztów kwoty mlecznej
zanotowano w gospodarstwach buágarskich, ukraiĔskich biaáoruskich i rosyjskich.
Koszty kwoty w pozostaáych analizowanych krajach ksztaátowaáy siĊ przeciĊtnie na
poziomie 1,50 zá/100 kg ECM.
RYSUNEK 2. KOSZTY CZYNNIKÓW PRODUKCJI ORAZ KOSZTY KWOTY MLECZNEJ W
ANALIZOWANYCH GOSPODARSTWACH
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Dairy Report 2008.

WĞród badanych gospodarstw zdecydowanie najwyĪsze przychody ze sprzedaĪy
mleka w przeliczeniu na gospodarstwo, gáównie ze wzglĊdu na duĪą skalĊ produkcji
mleka osiągaáy gospodarstwa z Rosji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Biaáorusi, Wáoch,
Wielkiej Brytanii, Danii oraz Holandii (tabela 2). Gospodarstwa charakteryzujące siĊ
najmniejszymi stadami krów, uzyskiwaáy analogicznie najmniejszy przychód ze
sprzedaĪy
mleka
w
badanej
grupie
gospodarstw.
DuĪy
udziaá
w przychodach caákowitych w gospodarstwie Niemieckim DE-650 oraz
w gospodarstwach czeskich stanowiáy przychody z produkcji roĞlinnej, wynosiáy
odpowiednio DE-650 – 4 344 855 zá/gospodarstwo, CZ-417 – 2 981 849
zá/gospodarstwo, CZ-515 – 1 793 749 zá/gospodarstwo.
Dodatkowym Ĩródáem przychodów dla analizowanych gospodarstw byáy
páatnoĞci związane z produkcją mleka (couple payment) oraz páatnoĞci niezwiązane
z produkcją (decouple payment). NajwyĪsze páatnoĞci związane z produkcją mleka
otrzymaáy gospodarstwa norweskie (NO-21 – 156 364 zá/gospodarstwo, NO-34 –
107 668 zá/gospodarstwo), szwajcarskie (CH-20 – 115 496 zá/gospodarstwo, CH-58 –
167 246 zá/gospodarstwo), czeskie (CZ-417 – 178 423 zá/gospodarstwo, CZ-515 –
189 943 zá/gospodarstwo) oraz gospodarstwo z Ukrainy (UA-678 –
1 132 883 zá/gospodarstwo), Rosji (RU-955 – 1 111 924 zá/gospodarstwo) oraz Biaáorusi
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(261 546 zá/gospodarstwo). NajniĪsze dopáaty do produkcji mleka z paĔstw, w których
rolnicy mogli uzyskaü wyáącznie dopáaty do produkcji (couple payment) otrzymaáy
gospodarstwa z Buágarii (BG-2 – 311 zá/gospodarstwo, BG-34 –
16 932 zá/gospodarstwo), oraz Wielkiej Brytanii UK-97 – 1 2113 zá/gospodarstwo).
Pozostaáe analizowane kraje, takie jak: Niemcy, Holandia, Francja, Irlandia oraz Dania
mogáy ubiegaü siĊ zarówno o páatnoĞci do produkcji (couple payment), jak i páatnoĞci
niezwiązane z produkcją (decouple payment). NajwyĪsze dopáaty w tej grupie
gospodarstw otrzymaáy gospodarstwa duĔskie, oraz gospodarstwa o duĪej skali
produkcji z Niemiec, Holandii oraz Francji – tabela 2. W grupie analizowanych paĔstw,
gospodarstwa wáoskie oraz polskie otrzymaáy tylko dopáaty w postaci decouple payment
w wysokoĞci odpowiednio: IT-133 – 210 839 zá/gospodarstwo, IT-229 –
320 106 zá/gospodarstwo, PL-15 – 21 043 zá/gospodarstwo, PL-65 – 56 183
zá/gospodarstwo.
TABELA 2. ħRÓDàA PRZYCHODÓW W PRODUKCJI MLEKA W ANALIZOWANYCH
GOSPODARSTWACH W Zà/GOSPODARSTWO
Gospodarstwa

Przychody ze
sprzedaĪy mleka

Przychody z
produkcji roĞlinnej

PáatnoĞci związane
z produkcją mleka
(couple payment)

PáatnoĞci niezwiązane z produkcją
(decouple payment)

Pozostaáe
przychody

NO-21

251 313

25 185

156 364

0

46 904

NO-34

418 283

17 240

107 668

0

112 506

CH-20

210 194

28 208

115 496

0

59 674

CH-58

580 385

54 936

167 246

0

141 671

254 212

27 194

32 903

50 830

55 378

6 758 466

4 344 855

2 599

729 306

588 743

DE-31
DE-650
NL-65
NL-157

682 835

397

4 010

73 053

83 613

1 636 639

1 075

10 867

181 220

200 192

FR-38

287 413

1 659

3 235

85 253

46 851

FR-60

551 506

243 451

9 835

139 113

82 942

IT-133

1 603 181

0

0

210 839

99 292

IT-229

2 767 893

0

0

320 106

169 538

UK-97

755 369

184 313

12 113

0

67 584

1 850 570

241 953

0

0

160 293

IE-45

441 790

2 727

10 908

47 380

37 349

IE-100

925 348

0

0

58 190

66 105

DK-100

1 031 316

97 081

3 309

189 706

96 982

DK-180

1 914 243

87 459

3 309

286 565

153 664
25 398

UK-205

PL-15

105 842

0

0

21 043

PL-65

523 171

50 794

0

56 183

81 927

CZ-515

3 432 363

1 793 749

189 943

0

686 245

CZ-417

3 447 305

2 981 849

178 423

0

472 936

7 764

1 459

311

0

1 618

185 371

0

16 932

0

21 973

BG-2
BG-34
UA-2
UA-678
BY-2

4 664

0

0

0

424

3 181 602

359 170

1 132 883

0

838 170

3 961

514

0

0

319

BY-650

2 362 794

484 799

261 546

0

484 790

RU-955

3 406 465

0

1 111 924

0

1 427 508

RU-1027

9 364 512

0

0

0

1 394 517

ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Dairy Report 2008.
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Dochód rolniczy z produkcji mleka zdecydowanie róĪniá siĊ w analizowanych
gospodarstwach z wybranych krajów europejskich. NajwyĪszy poziom dochodu
uzyskaáy gospodarstwa norweskie, w których wyniósá on odpowiednio w gospodarstwie
charakteryzującym Ğredni poziom produkcji mleka - 147,9 zá/100 kg ECM, natomiast
w gospodarstwie reprezentującym duĪą skalĊ produkcji w tym kraju - 105,2 zá/100 kg
ECM (rys.3). NiĪszy poziom dochodu odnotowaáy gospodarstwa irlandzkie, którego
wartoĞü ksztaátowaáa siĊ na poziomie Ğrednio 80,2 zá/100 kg ECM. Gospodarstwa
z Biaáorusi, Czech, Dani oraz gospodarstwo buágarskie BG-2, gospodarstwo brytyjskie
UK-97, a takĪe niemieckie DE-650 odnotowaáy najniĪszy poziom dochodu spoĞród
badanych gospodarstw, który wyniósá Ğrednio dla tej grupy gospodarstw 16,5 zá/100 kg
ECM. Gospodarstwa polskie w porównaniu z badaną grupą gospodarstw europejskich
osiągnĊáy Ğredni poziom dochodu w wysokoĞci odpowiednio dla PL-15 - 64 zá/100 kg
ECM, dla PL-65 - 38,10 zá/100 kg ECM.
RYSUNEK 3. DOCHÓD ROLNICZY Z GAàĉZI PRODUKCJI MLEKA
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ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie Dairy Report 2008.

Podsumowanie
Z przeprowadzonej analizy wynika, Īe w grupie badanych gospodarstw
najwyĪsze wydajnoĞci mleczne krów wĞród gospodarstw charakteryzujących Ğrednią
wielkoĞü farm w analizowanych paĔstwach, odnotowano we Wáoszech, Danii oraz
Holandii. NiĪszy poziom wydajnoĞci w tej grupie osiągnĊáy gospodarstwa z Norwegii,
Szwajcarii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Wáoch oraz z Polski.
Zdecydowanie najniĪszą wydajnoĞü w tej grupie zanotowano na Ukrainie , Biaáorusi i w
Rosji. WĞród grupy gospodarstw o duĪej skali produkcji najwyĪszą wydajnoĞü
odnotowano w gospodarstwie duĔskim i wáoskim, najniĪszą natomiast wydajnoĞü
posiadaáy gospodarstwa ukraiĔskie i buágarskie.
NajwyĪsze koszty produkcji mleka charakteryzowaáy gospodarstwa norweskie
oraz szwajcarskie. NajniĪsze koszty produkcji mleka ponosiáy gospodarstwa z Biaáorusi
oraz Irlandii, a takĪe gospodarstwo o Ğredniej skali produkcji z Ukrainy.
NajwyĪsze przychody ze sprzedaĪy mleka w przeliczeniu na gospodarstwo,
osiągaáy gospodarstwa z Rosji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Biaáorusi, Wáoch, Wielkiej
Brytanii, Danii oraz Holandii. Gospodarstwa charakteryzujące siĊ najmniejszymi
stadami krów, uzyskiwaáy najmniejszy przychód ze sprzedaĪy mleka w badanej grupie
gospodarstw.
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Przeprowadzone badania wykazaáy, Īe najwyĪszy poziom dochodu z produkcji
mleka osiągnĊáy gospodarstwa norweskie oraz irlandzkie. Gospodarstwa z Biaáorusi,
Czech, Dani oraz gospodarstwo buágarskie BG-2, gospodarstwo brytyjskie UK-97,
a takĪe niemieckie DE-650 odnotowaáy najniĪszy poziom dochodu spoĞród
analizowanych gospodarstw.

Literatura
1. Hemme T. i in., IFCN Dairy Report 2005, International Farm Comparison Network.
Global Farm GbR, Braunschweig, Germany 2005
2. Hemme T. i in., IFCN Dairy Report 2008, IFCN Dairy Research Center, Kiel, Germany
2008

Summary
The aim of this article is economy situation analysis of dairy farms belongs to International
Farm Comparison Network (IFCN-Dairy). The estimation prepared on the basis of TIPI-CAL
model, which compare economic and production results of dairy farms belong to IFCN- Dairy. For
estimation chose 30 dairy farms from 15 european country. For estimation chose 2 dairy farms per
each country, first – which represent average dairy production scale in country, and the second –
which represent big dairy production scale in country. The result presented on the base of cost,
returns and profit of milk production comparison. The results showed high cost of milk production
for Norway and Switzerland analysis dairy farms. Low cost of milk production was Belarus and
Ireland dairy farms and average milk production scale farm from Ukraine as well. The high returns
of milk production the farms from Russian Federation, Germany, Czech Republic, Ukraine,
Belarus, Italy, United Kingdom, Denmark and Nederland achieved. The high profit of milk
production the farms from Norway and Ireland achieved.
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Zasoby i wyniki produkcyjne gospodarstw indywidualnych
oraz zamierzenia na przyszáoĞü ich wáaĞcicieli
Resources and production results of individual farms and future
plans of their owners
Celem pracy jest prezentacja czĊĞci wyników badaĔ, uzyskanych w ramach projektu
badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy wspóáfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Spoáecznego, obejmujących zagadnienia związane z zasobami
czynników produkcji i wykorzystaniem zewnĊtrznych zasobów pracy w badanych gospodarstwach
indywidualnych oraz identyfikacja zamierzeĔ ich wáaĞcicieli odnoĞnie dalszego prowadzenia
dziaáalnoĞci rolniczej. Badane gospodarstwa wpisują siĊ w ogólny obraz polskiego rolnictwa,
szczególnie pod wzglĊdem maáo korzystnej jeszcze struktury obszarowej i stosunkowo niskiego
poziomu towarowoĞci. Natomiast w zamierzeniach na przyszáoĞü podkreĞlano najczĊĞciej podjĊcie
pracy poza wáasnym gospodarstwem indywidualnym, jako gáówne Ĩródáo utrzymania.

WstĊp
Dywersyfikacja dziaáalnoĞci gospodarczej na obszarach wiejskich nie
spowodowaáa dotychczas marginalizacji sektora rolnego. Wynika to nie tylko z pozycji
wyjĞciowej, ale przede wszystkim z gospodarczych, geograficznych i przyrodniczych
uwarunkowaĔ. Zarówno warunki naturalne (wzglĊdnie nieskaĪona, rozlegáa przestrzeĔ
rolnicza), korzystne poáoĪenie wobec najwiĊkszych rynków zbytu dla produktów
rolniczych i ĪywnoĞci, jak i moĪliwoĞci zwiĊkszenia potencjaáu konkurencyjnego
rolnictwa w Polsce stwarzają mocne podstawy do tego, by dziaáalnoĞü rolnicza
ksztaátowaáa obraz polskiej wsi1. Dlatego tak istotne jest rozpoznanie i ocena
faktycznych zasobów czynników produkcji w polskich gospodarstwach rolnych.
Pierwszy okres integracji Polski z UE (lata 2004-2006) okazaá siĊ dla sektora
rolnego umiarkowanie pozytywny. PogáĊbieniu ulegaáy procesy koncentracji
produkcyjnej i ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. W Ğlad za nimi pojawiáy
siĊ sáabe symptomy przemian w strukturze obszarowej rolnictwa, które aczkolwiek
widoczne, nie powodują jednak istotnych przeobraĪeĔ strukturalnych, bowiem
wiĊkszoĞü zasobów ziemi rolniczej znajduje siĊ nadal we wáadaniu gospodarstw maáych

1
Majewski E.: Miejsce rolnictwa w ekonomicznej i spoáecznej strukturze wsi. [w:] Wilkin J. (red.): Polska
wieĞ 2025. Wizja rozwoju. Fundusz Wspóápracy, Warszawa 2005, str. 92.

339

i bardzo maáych, a relacje miĊdzy czynnikami produkcji, szczególnie pomiĊdzy pracą i
ziemią, w wiĊkszoĞci gospodarstw rolnych pozostają wadliwe2.
Materiaá i metoda
Materiaáem badawczym wykorzystanym w artykule są dane empiryczne zebrane
w trakcie realizacji projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na
rynku pracy, wspóáfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spoáecznego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Badanie
przeprowadzono w formie wywiadu osobistego przy wykorzystaniu kwestionariusza
ankiety w celowo wybranych 24 powiatach caáego kraju w drugiej poáowie 2006 roku.
W badaniu uczestniczyáy zarówno gospodarstwa domowe z uĪytkownikiem
gospodarstwa indywidualnego jak i tzw. bezrolne gospodarstwa domowe. Proporcje tych
dwóch grup gospodarstw w próbie badawczej ustalono wedáug wskaĨnika udziaáu
ludnoĞci w gospodarstwach domowych z uĪytkownikiem gospodarstwa indywidualnego
w grupie ludnoĞci zamieszkaáej na obszarach wiejskich.
Celem artykuáu jest prezentacja tej czĊĞci informacji uzyskanych w ramach
badania, która dotyczy zasobów i wyników produkcyjnych gospodarstw indywidualnych
jak równieĪ zamierzeĔ na przyszáoĞü prowadzących je osób. W odniesieniu do zasobów
pracy zaprezentowano tylko wykorzystanie ich zewnĊtrznych Ĩródeá, jako Īe sytuacja
badanych wáaĞcicieli gospodarstw jak i czáonków ich rodzin na rynku pracy, jest
chociaĪby ze wzglĊdu na temat projektu, przedmiotem dokáadniejszych analiz w innych
opracowaniach.
W liczbie 1000 badanych wiejskich gospodarstw domowych znalazáy siĊ 542
gospodarstwa indywidualne. Powierzchnie tych gospodarstw zostaáy zakwalifikowane
dziewiĊciu grup obszarowych zgodnie z metodologią Gáównego UrzĊdu Statystycznego
i Europejskiego UrzĊdu Statystycznego. Analizy przeprowadzono równieĪ w przekroju
makroregionalnym przyjmując podziaá Polski na poziomie NTS 13 z tym, Īe w celu
odróĪnienia od podejĞcia regionalnego opartego na podziale wojewódzkim Polski
stosowanego w wielu publikacjach z zakresu ekonomii i innych nauk spoáecznych,
przyjĊto w dalszych czĊĞciach pracy okreĞlenie makroregion dla tak okreĞlonych
regionów poziomu 1. PorównaĔ dokonano takĪe w podziale na dwie grupy powiatów,
sáabszych i lepszych, którą to klasyfikacjĊ przyjĊto na podstawie stopy bezrobocia
rejestrowanego oraz wielkoĞci PKB na jednego mieszkaĔca w danym powiecie.
WielkoĞci stanowiące podstawĊ doboru zostaáy przedstawione w tabeli nr 1.

2

Poczta W.: Rolnictwo. [w:] Wilkin J., NurzyĔska I.: Polska wieĞ 2008. Raport o stanie wsi. Fundacja na rzecz
Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Warszawa, 2008, str. 31 i 45.
3
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) opracowana zostaáa na podstawie
europejskiej Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiązującej w krajach Unii
Europejskiej. Poziom 1 obejmuje obszar regionu [z dniem 1 maja 2004 r. powoáano 6 regionów, w skáad,
których wchodzi po kilka (od 2 do 4) województw - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów
Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 98 poz. 998 z dnia 1 maja 2004 r).]. Regiony: centralny - województwa:
áódzkie i mazowieckie; poáudniowy - województwa: maáopolskie i Ğląskie; wschodni - województwa:
lubelskie, podkarpackie, ĞwiĊtokrzyskie i podlaskie; póánocno-zachodni - województwa: wielkopolskie,
zachodniopomorskie i lubuskie; poáudniowo-zachodni - województwa: dolnoĞląskie i opolskie; póánocny województwa: kujawsko-pomorskie, warmiĔsko-mazurskie i pomorskie.
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TABELA 1. STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO I PKB W PRZELICZENIU NA 1
MIESZKAēCA W PODREGIONACH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĉ POWIATY WYBRANE DO
BADANIA
PKB w
Stopa
przeliczeniu
MakroRodzaj bezrobocia
Województwo
Podregion
Badane powiaty
na 1
region
powiatu rejestrowamieszkaĔca
nego (2004)
(zá) (2003)
Centralny
Mazowieckie
Warszawski Otwock, Woáomin lepszy
15,4
21 160,00
Garwolin,
sáabszy
Centralny
Mazowieckie
Radomski
26,5
16 402,00
Kozienice
Poáudniowolepszy
DolnoĞląskie
Legnicki
Gáogów, Legnica
21,4
26 355,00
zachodni
PoáudniowoJeleniogórskoBolesáawiec,
sáabszy
DolnoĞląskie
28,3
18 047,00
zachodni
waábrzyski
DzierĪoniów
Poáudniowy
ĝląskie
Bielsko-bialski Cieszyn, ĩywiec
lepszy
13,6
22 651,00
Limanowa, Nowy sáabszy
Poáudniowy
Maáopolskie
Nowosądecki
19,4
13 287,00
Targ
PóánocnoGniezno,
lepszy
Wielkopolskie
PoznaĔski
15,7
20 911,00
zachodni
WrzeĞnia
PóánocnoZachodnioBiaáogard,
sáabszy
KoszaliĔski
32,0
18 291,00
zachodni
pomorskie
Koáobrzeg
Kujawskolepszy
Póánocny
Bydgoski
ĝwiecie, Tuchola
22,2
21 402,00
Pomorskie
WarmiĔskosáabszy
Póánocny
Eácki
Eák, Pisz
34,9
14 172,00
Mazurskie
BiaáostockoSiemiatycze,
lepszy
Wschodni
Podlaskie
15,1
17 584,00
suwalski
Sokóáka
KroĞnieĔskoLubaczów,
sáabszy
Wschodni
Podkarpackie
21,5
13 544,00
przemyski
Przeworsk
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie Banku Danych Regionalnych oraz Bezrobotni
oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – Archiwum,
http://www.stat.gov.pl/gus/45_1488_PLK_HTML.htm (20.07.2008).

Ponadto przyjĊto równieĪ podziaá wedáug páci gáowy rodziny w badanym
gospodarstwie domowym.
UĪytkowanie gruntów
W rolnictwie podstawowym czynnikiem produkcji jest ziemia. Stanowi ona
przestrzenne i przyrodnicze Ğrodowisko produkcji. Zajmuje szczególne miejsce w
wytwórczoĞci rolniczej. Jest podstawą produkcji oraz jej siedliskiem. Liczy siĊ jej iloĞü,
jakoĞü i poáoĪenie. Jest dobrem ograniczonym i niepomnaĪalnym, co wpáywa na jej
zasoby obrót, jej wykorzystanie i cenĊ4.
WáaĞciciele tylko 4% z badanych gospodarstw indywidualnych przyznali, Īe nie
wykorzystywali gruntów do produkcji rolniczej. W jednym na 10 gospodarstw czĊĞü,
rzadziej caáoĞü posiadanych uĪytków rolnych wydzierĪawiano innym, natomiast w
22,5% badanych jednostek dzierĪawiono ziemie od innych wáaĞcicieli.
W badanej populacji dominowaáy gospodarstwa, w których powierzchnia
uĪytków rolnych wahaáa siĊ od 2 do 5 hektarów. Stanowiáy one 35,8% wszystkich
4

Paáasz L.: Zasoby oraz wykorzystanie i obrót gruntami rolnymi w Polsce. Acta Sci. Pol. Oeconomia
2(2)2003, Warszawa, 2003 str. 83.
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gospodarstw. Kolejny pod wzglĊdem udziaáu w strukturze gospodarstw przedziaá
obejmowaá jednostki o powierzchni od 10 do 15 hektarów - 19,4%. Udziaá gospodarstw
najmniejszych, poniĪej 5 hektarów wynosiá 52,3% ogóáu. Fakt ten Ğwiadczy w dalszym
ciągu o rozdrobnieniu gospodarstw indywidualnych. Jedynie 4,6% gospodarstw rolnych
dysponowaáo powierzchnią wiĊkszą niĪ 15 hektarów, ale mniejszą niĪ 20 hektarów.
W przekroju makroregionalnym najmniejsze gospodarstwa indywidualne objĊte
badaniem znajdowaáy siĊ w makroregionach: centralnym, poáudniowo – zachodnim oraz
poáudniowym (rys. 1). Najlepsza struktura obszarowa miaáa miejsce na póánocy kraju, w
makroregionach póánocno-zachodnim i póánocnym.
RYSUNEK
1.
STRUKTURA
POWIERZCHNI
UĩYTKÓW
ROLNYCH
GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH WEDàUG MAKROREGIONÓW

BADANYCH

=<1 ha

(1;2) ha

[2;5) ha

[20;50) ha

>= 50

>=100 ha

[5;10) ha

Ogóáem

Wschodni

Póánocny

Póánocozachodni

Poáudniowy

Poáud
niowozachodni

Centralny

100%
80%
60%
40%
20%
0%

[10;15) ha

[15;20) ha

ħródáo: Opracowanie wáasne.

Jako, Īe Ğrednia liczba badanych gospodarstw indywidualnych przypadająca na
jeden powiat nie byáa wysoka (23 jednostki), dlatego teĪ analiza w wymiarze kaĪdego
powiatu moĪe nie oddawaü jego specyfiki. W związku z tym rezultaty badania dotyczące
zasobów i wyników produkcyjnych zaprezentowano w podziale na grupĊ powiatów
sáabszych i lepszych. StrukturĊ obszarową w takim przekroju przedstawiono na wykresie
2. Byáa ona doĞü zbliĪona, moĪe niewiele tylko korzystniejsza w grupie powiatów
lepszych ze wzglĊdu na wiĊkszy udziaá jednostek powyĪej 10 ha.
RYSUNEK 2. STRUKTURA OBSZAROWA BADANYCH GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
WEDàUG RODZAJU POWIATU

lepsze

sáabsze

0%

20%

40%

=<1 ha

(1;2) ha

[2;5) ha

[20;50) ha

>= 50

>=100 ha

60%
[5;10) ha

80%
[10;15) ha

100%
[15;20) ha

ħródáo: Opracowanie wáasne.
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W wiĊkszoĞci badanych gospodarstw indywidualnych gáowami rodzin byli
mĊĪczyĨni. Byáy jednak gospodarstwa, w których to wáaĞnie kobieta podejmowaáa
decyzje, byáy one jednak bardziej rozdrobnione, podczas gdy gospodarstwa mĊĪczyzn
charakteryzowaáy siĊ lepszą strukturĊ agrarną (rys. 3).
RYSUNEK 3. STRUKTURA OBSZAROWA BADANYCH GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH
ZE WZGLĉDU NA PàEû GàOWY RODZINY

mĊĪczyzna

kobieta

0%

10%

20%

30%

40%

=<1 ha

(1;2) ha

[2;5) ha

[20;50) ha

>= 50

>=100 ha

50%

60%

[5;10) ha

70%

80%

[10;15) ha

90%

100%

[15;20) ha

ħródáo: Opracowanie wáasne.

W co 5-tym gospodarstwie dzierĪawiono dodatkowo ziemiĊ od innych
wáaĞcicieli. W 40% byáy to obszary o powierzchni od 2 do 5 hektarów. W 60% o
powierzchni do 10 hektarów. ĝredni dzierĪawiony obszar to 8 hektarów. W
makroregionie póánocno–zachodnim dzierĪawiono najwiĊcej gruntów o powierzchni
powyĪej 20 hektarów (prawie 31%), podczas gdy w póánocnym w przedziale od 10 do
20 hektarów. Najmniejsze powierzchnie dzierĪawiono natomiast w makroregionie
centralnym (prawie 77% w przedziale od 1 do 2 hektarów) oraz poáudniowo –
zachodnim (44,4% w przedziale do 1 hektara). W powiatach sáabszych nieznacznie
czĊĞciej dzierĪawiono albo maáe (do 1 ha) albo bardzo duĪe powierzchnie (powyĪej 20
ha), podczas gdy w lepszych byáy to raczej wielkoĞci poĞrednie.
W co dziesiątym gospodarstwie wydzierĪawiano ziemiĊ innym rolnikom. ĝrednia
powierzchnia takich dzierĪaw wynosiáa 9,13 hektara. NajczĊĞciej natomiast
wydzierĪawiano nie wiĊcej niĪ 10 hektarów, przy czym w przypadku jednej trzeciej
takich jednostek byáy to areaáy od 2 do 5 hektarów. WáaĞciciele maáych i Ğrednich
gospodarstw wydzierĪawiali zazwyczaj wiĊkszoĞü swojej ziemi. Ponad 57%
gospodarstw mieszczących siĊ w przedziale od 1 do 2 hektarów wydzierĪawiaáo tĊ
ziemiĊ, a 60% gospodarstw od 5 do 10 hektarów na dzierĪawĊ przeznaczaáo od 2 do 5
hektarów. WiĊksze gospodarstwa od 20 do 50 hektarów wydzierĪawiaáy od 10 do 15
hektarów. W przekroju makroregionalnym sytuacja ksztaátowaáa siĊ natomiast
nastĊpująco:
x 80% gospodarstw w makroregionie poáudniowym wydzierĪawiaáo
najmniejsze powierzchnie ziemi do 2 ha;
x w makroregionach póánocno – zachodnim i póánocnym wydzierĪawiano
najwiĊcej ziemi w przedziale od 5 do 10 ha;
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x 50% gospodarstw w makroregionie póánocno – zachodnim oddaáo w
dzierĪawĊ najwiĊksze powierzchnie - od 20 do 100 ha.
Do 5 hektarów ziemi wydzierĪawiaáy gospodarstwa poáoĪone w powiatach
zaliczonych do sáabszych, natomiast te najwiĊksze obszarowo powierzchnie
wydzierĪawiane byáy przez wáaĞcicieli gospodarstw leĪących w powiatach lepszych.
RóĪnice pomiĊdzy wydzierĪawianą powierzchnią przez gospodarstwa
indywidualne w zaleĪnoĞci od páci gáowy rodziny nie byáy znaczące w poszczególnych
grupach obszarowych. Najmniej ziemi do 1 hektara wydzierĪawiali mĊĪczyĨni, ale juĪ
ziemie od 1 do 5 hektarów czĊĞciej wydzierĪawiaáy kobiety. MĊĪczyĨni czĊĞciej
wydzierĪawiali równieĪ wiĊksze obszarowo ziemie od 5 do 50 hektarów. Co ciekawe to
wáaĞnie gospodarstwa indywidualne prowadzone przez kobiety, czĊĞciej wydzierĪawiaáy
ziemiĊ od 50 do 100 ha.
Kierunki produkcji
W okoáo 16% badanych gospodarstw indywidualnych okreĞlono gáówny kierunek
produkcji. Byáy to gáównie na: chów trzody chlewnej (31%), bydáa (22%), produkcja
mleka (18%) oraz uprawĊ zbóĪ (6%). Wskazania takie dominowaáy w makroregionach:
póánocnym (42,1%) i póánocno-zachodnim (34,3%), podczas gdy najrzadziej zostaáy
odnotowane w poáudniowo-zachodnim (1,4%), poáudniowym (3,9%) i wschodnim
(4,8%). W podziale na powiaty sáabsze i lepsze uzyskano odpowiedzi na temat gáównego
kierunku produkcji odpowiednio w 17,5% i 12,3% badanych jednostek. WĞród
gospodarstw prowadzonych przez mĊĪczyzn ponad 16% wskazaáo gáówny kierunek
produkcji, w jednostkach gdzie kobiety byáy gáową rodziny odpowiednio 9,9%.
Niski odsetek gospodarstw indywidualnych o sprecyzowanym gáównym kierunku
produkcji spowodowany byá przede wszystkim:
x duĪym rozdrobnieniem i maáą powierzchnią gospodarstw - stopieĔ
specjalizacji zwiĊksza siĊ bowiem wraz ze wzrostem obszaru gospodarstwa.;
x stosunkowo niskim poziomem wyksztaácenia rolników,
x brakiem rynków zbytu zdolnych przyjąü wiĊksze partie towaru.
Produkcja roĞlinna
W wiĊkszoĞci gospodarstw prowadzono produkcjĊ roĞlinną. NajczĊĞciej
uprawiane byáy: zboĪe, kukurydza, ziemniaki, ale równieĪ rzepak, czy warzywa. CzĊĞü
uĪytków rolnych stanowiáy pastwiska lub áąki.
Uprawa zbóĪ deklarowana byáa w prawie 80% gospodarstwach indywidualnych.
Jej Ğrednia powierzchnia to 8,95 hektara przy czym duĪy wpáyw na wielkoĞü tej liczby
miaáy 4 jednostki z uprawami zbóĪ powyĪej 100 hektarów. Bez uwzglĊdnienia ich w
kalkulacji Ğrednia powierzchnia upraw zbóĪ wyniosáa 6,93 hektara. NajwiĊkszą
powierzchniĊ pod uprawĊ zbóĪ przeznaczano w makroregionach: póánocno – zachodnim
oraz póánocnym, najmniejszą zaĞ w poáudniowym. WiĊksze powierzchnie pod uprawĊ
zbóĪ przeznaczano w jednostkach kierowanych przez mĊĪczyzn. W ponad 35%
gospodarstw, gdzie wystĊpowaáa produkcja zbóĪ byáa ona przeznaczona na sprzedaĪ.
Dwa na trzy gospodarstwa poáoĪone w makroregionie poáudniowo – zachodnim
produkowaáy na sprzedaĪ. W makroregionie wschodnim ponad 44% wáaĞcicieli
gospodarstw sprzedawaáo zebrane plony. WáaĞcicielami gospodarstw towarowych byli
przewaĪnie mĊĪczyĨni. ĝrednio natomiast przeznaczano na sprzedaĪ 65% produkcji.
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Uprawa ziemniaków byáa kolejną obok uprawy zbóĪ najbardziej popularną
produkcją roĞlinną (68,5% gospodarstw). ĝrednia powierzchnia przeznaczona pod
uprawĊ ziemniaków byáa zdecydowanie mniejsza, bowiem wynosiáa tylko 0,95 hektara.
Podobnie jak w przypadku produkcji zbóĪ, tak samo w produkcji ziemniaków w
makroregionach: póánocno – zachodnim (1,97 ha) oraz wschodnim (1,35 ha)
przeznaczano najwiĊkszą powierzchniĊ gospodarstw pod uprawĊ ziemniaków.
Gospodarstwa znajdujące siĊ w powiatach sáabszych przeznaczaáy wiĊkszą powierzchniĊ
pod uprawĊ ziemniaków. ĝrednia powierzchnia takich upraw wynosiáa 1 hektar. RóĪnice
w powierzchni tej uprawy ze wzglĊdu na páeü gáowy rodziny nie byáy znaczące. W okoáo
26% gospodarstw, gdzie uprawiano ziemniaki przeznaczano je na sprzedaĪ. Produkcja
towarowa ziemniaków wystĊpowaáa przede wszystkim w gospodarstwach poáoĪonych w
makroregionach: wschodnim (31%) oraz poáudniowo – zachodnim (25%). Udziaá
produkcji towarowej w ogólnej produkcji ziemniaków wynosiá okoáo 55%.
Warzywa, to kolejna grupa roĞlin uprawianych w 28,6% ankietowanych
gospodarstwach. ĝrednia powierzchnia przeznaczona pod uprawĊ warzyw wynosiáa
tylko 0,54 hektara. W makroregionie póánocno – zachodnim pod tego rodzaju uprawĊ
przeznaczano najwiĊkszą powierzchniĊ bo Ğrednio aĪ 2,23 hektara, najmniej zaĞ w
makroregionie poáudniowym, bo tylko 0.06 hektara. Ponad dwukrotnie wiĊksza
powierzchnia upraw warzywnych miaáa miejsce w gospodarstwach poáoĪonych w
powiatach lepszych, Ğrednio 0,86 ha wobec 0,40 ha w powiatach sáabszych.
Gospodarstwa indywidualne, w których gáową rodziny byá mĊĪczyzna przeznaczaáy
wiĊcej swojej ziemi pod uprawĊ róĪnego rodzaju warzyw, bo aĪ 0,9 hektara a
gospodarstwa prowadzone przez kobiety tylko 0,13 hektara. W co piątym gospodarstwie
sprzedawano warzywa. WyĪszą produkcją towarową wyróĪniaáy siĊ gospodarstwa z
makroregionów: wschodniego, centralnego oraz póánocno – zachodniego, gdzie okoáo
80% zbiorów przeznaczano na sprzedaĪ.
W badanych gospodarstwach prowadzących uprawĊ warzyw zatrudniano do
pomocy osoby zewnątrz zarówno na staáe, jak i do prac dorywczych i sezonowych. Ze
wszystkich osób zatrudnionych na staáe aĪ 85% zatrudnionych byáo wáaĞnie w
gospodarstwach gdzie uprawiano róĪnego rodzaju warzywa. W co trzecim
gospodarstwie zatrudniającym osoby do prac sezonowych, pracownicy najemni
pracowali przy zbiorze warzyw. Prawie poáowa osób, które zostaáy wymienione jako te,
które pracują w nich dorywczo, równieĪ zatrudnionych byáo w gospodarstwach, gdzie
uprawiano warzywa. Tak wiĊc produkcja warzyw jako najbardziej pracocháonna uprawa,
pociąga za sobą koniecznoĞü zatrudnienia pracowników najemnych w tym gáownie
kobiet.
Innymi roĞlinami uprawianymi w badanych gospodarstwach byáy: kukurydza
(18% badanych gospodarstw indywidualnych), buraki pastewne (16%), rzepak (4%),
buraki cukrowe (5%).
W co czwartym badanym gospodarstwie indywidualnym byáy sady. Ich
powierzchnia nie przekraczaáa Ğrednio 0,6 hektara. NajwiĊcej gospodarstw, gdzie byáy
sady znajdowaáo siĊ w makroregionach: poáudniowym (49%) i wschodnim (37%).
Natomiast najwiĊksze powierzchniowo sady byáy w makroregionie póánocno –
zachodnim (1,8 hektara). Sady posiadaáo wiĊcej gospodarstw poáoĪonych w powiatach
sáabszych. Byáy one jednak Ğrednio mniejsze powierzchniowo od sadów, w powiatach
lepszych. W gospodarstwach, których wáaĞcicielami byáy kobiety czĊĞciej prowadzona
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byáa produkcja sadownicza (50%). Ich Ğrednia powierzchnia byáa jednak mniejsza w
porównaniu z powierzchnią sadów w gospodarstwach prowadzonych przez mĊĪczyzn
(0,24 hektara i 1,24 hektara). Jedynie w co trzecim gospodarstwie gdzie byáy sady
prowadzono produkcjĊ towarową.
W badanych gospodarstwach w strukturze uĪytków rolnych wykazano równieĪ
áąki i pastwiska. NajczĊĞciej, bo w ponad 23% gospodarstw byáy áąki. CzĊĞü
powierzchni zakwalifikowano równieĪ, jako nieuĪytki. NajwiĊkszy ich udziaá miaá
miejsce w makroregionie poáudniowym (56%). W gospodarstwach indywidualnych
poáoĪonych w powiatach sáabszych posiadano wiĊcej áąk niĪ w gospodarstwach
poáoĪonych w powiatach lepszych.
Produkcja zwierzĊca
W zakresie produkcji zwierzĊcej wĞród badanych gospodarstw indywidualnych
dominowaáy takie, w których gáównie prowadzono chów drobiu, bydáa lub trzody
chlewnej. W co czwartym gospodarstwie utrzymywano konie. Do innych zwierząt
utrzymywanych w badanych gospodarstwach zaliczyü moĪna króliki (ponad 5%), kozy
(4,8%) oraz barany i owce (2,8%).
W prawie 60% ogóáu badanych gospodarstwach wykazano chów bydáa
mlecznego. ĝrednia wielkoĞü stada to szeĞü sztuk. NajwiĊcej takich gospodarstw byáo w
makroregionach: wschodnim (64,3%), póánocnym (56,6%), centralnym (56,3). ĝrednio
w gospodarstwie wystĊpowaáa obsada ponad czterech krów. NajwiĊksza liczba krów
Ğrednio na gospodarstwo byáa w makroregionie póánocnym (okoáo 21 sztuk). Natomiast
w makroregionie poáudniowo–zachodnim byáo najmniej gospodarstw, w których
posiadano bydáo mleczne. W podziale na dwie grupy gospodarstw z powiatów lepszych i
gorszych to wáaĞnie w powiatach sáabszych wáaĞciciele badanych gospodarstw posiadali
Ğrednio wiĊcej krów (o trzy krowy wiĊcej). Kobiety – gáowy rodzin – czĊĞciej
prowadziáy chów bydáo mlecznego. Jednak róĪnica pomiĊdzy przeciĊtną liczbą krów w
gospodarstwach naleĪących do mĊĪczyzn i kobiet wynosiáa jedną sztukĊ (odpowiednio 6
i 5).
Tylko w 38,2% jednostek spoĞród takich w których znajdowaáy siĊ krowy,
produkcjĊ mleka kierowano na rynek. ĝrednio w ciągu roku sprzedawano okoáo 45
tysiĊcy litrów. NajwiĊcej gospodarstw sprzedających mleko znajdowaáo siĊ w
makroregionach: póánocnym (46,1%) oraz centralnym (co trzecie gospodarstwo).
ĝrednio najwiĊcej mleka wedáug badania sprzedawano w gospodarstwach z
makroregionu wschodniego (16716 litrów). Jeszcze rzadziej zajmowano siĊ produkcją
bydáa z przeznaczeniem na miĊso – 13% spoĞród wszystkich jednostek wykazujących w
chwili badania posiadanie bydáa.
W wiĊkszoĞci badanych gospodarstw indywidualnych prowadzono chów trzody
chlewnej (55% z ogóáu badanych gospodarstw indywidualnych). PrzeciĊtnie w kaĪdym z
gospodarstw byáo okoáo 27 sztuk. W gospodarstwach poáoĪonych w powiatach lepszych
byáo Ğrednio dwukrotnie wiĊcej sztuk trzody chlewnej niĪ w gospodarstwach poáoĪonych
w powiatach sáabszych (odpowiednio 18 i 37 sztuk). W gospodarstwach prowadzonych
przez mĊĪczyzn czĊĞciej wystĊpowaá ten kierunek produkcji (57%), przy czym Ğrednio
byáo to stado o liczebnoĞci okoáo 35 sztuk, a w jednostkach prowadzonych przez kobiety
- szeĞü sztuk. Sytuacja ta spowodowana byáa przede wszystkim tym, Īe kobiety
prowadziáy mniejsze gospodarstwa, gdzie produkcja byáa wielokierunkowa.
346

W 60% gospodarstw trzodowych prowadzono produkcjĊ towarową. Rocznie
sprzedawano Ğrednio okoáo 48 sztuk. WyĪszą towarowoĞü wykazaáy gospodarstwa
poáoĪone w makroregionach: póánocno–zachodnim (Ğrednio 153 sztuki), centralnym i
wschodnim. Najmniejszą towarowoĞü produkcji trzody chlewnej wykazaáy jednostki
poáoĪone w makroregionie poáudniowo–zachodnim.
Chów drobiu prowadzony byá w ponad 60% badanych gospodarstw. W kaĪdym z
tych gospodarstw byáo Ğrednio ponad 21 sztuk. NajwiĊcej gospodarstw posiadających
drób znajdowaáo siĊ w makroregionach: poáudniowo–zachodnim, poáudniowym,
centralnym i wschodnim. Tylko 1,5% gospodarstw posiadających drób wykazaáo
produkcjĊ towarową w tym zakresie. Byáy to zazwyczaj gospodarstwa leĪące w
regionach: wschodnim i póánocno–zachodnim. ĝrednia liczba jaj sprzedanych w ciągu
roku wynosiáa ponad 1362 sztuki. NajwiĊcej jaj sprzedawano w makroregionie
póánocno–zachodnim. Pokrywa siĊ to ze Ğrednią liczbą drobiu w gospodarstwie, która
równieĪ w tym regionie byáa najwyĪsza. Gospodarstwa leĪące w powiatach sáabszych
sprzedawaáy 2,5 razy wiĊcej jaj. NajwiĊkszy odsetek gospodarstw, które sprzedawaáy
najwiĊkszą liczbĊ jaj znajdowaáo siĊ w makroregionie póánocnym. Gospodarstwa leĪące
w tym regionie byáy duĪe i utrzymywano tam najwiĊcej drobiu. Byáy to gospodarstwa
wyspecjalizowane, nastawione na chów drobiu i sprzedaĪ jaj.
Tylko w prawie 14% badanych gospodarstw posiadano konie, a ich sprzedaĪ
zadeklarowano jedynie w 13% tychĪe jednostek.
Wykorzystanie zewnĊtrznych zasobów pracy
W gospodarstwach rolnych bardzo rzadko zatrudnia siĊ osoby do pracy staáej.
Jest to spowodowane sezonowoĞcią produkcji rolniczej. Kolejnym czynnikiem, który ma
wpáyw na taki stan rzeczy moĪe byü zbyt duĪa liczba formalnoĞci związanych z
zatrudnieniem pracownika. W grupie badanych gospodarstw indywidualnych w oĞmiu
(1,5%) zatrudniano na staáe pracowników z zewnątrz. Zazwyczaj byáa to jedna lub dwie
osoby. W gospodarstwach o ukierunkowanej produkcji czĊĞciej zatrudniano
pracowników najemnych. Byáy to najczĊĞciej gospodarstwa ogrodnicze (sadowniczo–
warzywne).
Praca sezonowa byáa znacznie czĊstszą formą zatrudniania osób (8,5%).
NajczĊĞciej pracĊ w jednym gospodarstwie podejmowaáy dwie osoby z zewnątrz. Dziaáo
siĊ tak w 40% gospodarstw absorbujących zewnĊtrzne zasoby pracy. Co trzecie
gospodarstwo, gdzie zatrudniano sezonowo pracowników miaáo powierzchniĊ od 20 do
50 hektarów. Byáy to wiĊc gospodarstwa wiĊksze obszarowo. W co czwartym
gospodarstwie od 2 do 5 hektarów zatrudniano pracowników do prac sezonowych.
ĝredni czas zatrudnienia jednego pracownika wynosiá okoáo 6 tygodni.
Praca dorywcza byáa kolejnym rodzajem zatrudnienia. W ponad 6% badanych
gospodarstw zatrudniano pracowników w ten sposób. ĝrednio praca jednej osoby
zatrudnianej dorywczo wynosiáa okoáo jednego tygodnia. Zazwyczaj w gospodarstwie
zatrudniano od jednej do szeĞciu osób, przy czym jednak najczĊĞciej byáy to jedna lub
dwie osoby.
WáaĞciciele gospodarstw poáoĪonych w powiatach sáabszych czĊĞciej dorywczo
zatrudniali osoby do pomocy w gospodarstwie. Byáa to sytuacja odwrotna niĪ w
przypadku gospodarstw zatrudniających osoby sezonowo. Prawie 55% gospodarstw
zatrudniających w takiej formie osoby z zewnątrz leĪy w makroregionach wschodnim i
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póánocno-zachodnim. Jedynie 8,6% gospodarstw zatrudniających osoby do prac
dorywczych to jednostki z makroregionu póánocnego. Gospodarstwa, gdzie gáową
rodziny byli mĊĪczyĨni dominowaáy w zatrudnianiu osób do pracy sezonowej. JeĞli zaĞ
chodzi o oferowanie pracy dorywczej ta róĪnica miĊdzy gospodarstwami prowadzonymi
przez mĊĪczyzn i kobiety maleje. Co 4-te gospodarstwo prowadzone przez kobiety
zatrudniaáo osoby z zewnątrz do pracy dorywczej.
Zatrudnienie osób w gospodarstwie rolnym do pracy staáej wymaga od
zatrudnianej osoby posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz znajomoĞci branĪy.
Dlatego wáaĞnie osoby te zatrudniane byáy przede wszystkim w gospodarstwach
specjalistycznych. Do prac sezonowych zatrudniane byáy osoby w gospodarstwach
niespecjalistycznych o powierzchni od 2 do 5 hektarów i od 20 do 50 hektarów.
Gospodarstwa te to zazwyczaj jednostki z powiatów lepszych. Do pracy dorywczej
zatrudniane byáy osoby bez specjalnych kwalifikacji. Pracowaáy one zazwyczaj w
gospodarstwach od 10 do 15 hektarów z powiatów sáabszych. Taki typ pracy wiązaá siĊ z
okresami szczególnego natĊĪenia prac polowych.
Zamierzenia wáaĞcicieli gospodarstw indywidualnych
Ankietowanych zapytano równieĪ o zamierzenia na przyszáoĞü i perspektywy dla
swojej dziaáalnoĞci rolniczej.
W przyszáoĞci, jedynie 4% rolników zamierzaáo rozpocząü dodatkową produkcjĊ
w ramach swojego gospodarstwa. W przekroju makroregionalnym takie odpowiedzi
byáy najczĊstsze w makroregionach: póánocno–zachodnim, póánocnym, poáudniowym i
wschodnim, ale ich liczba nie przekraczaáa poziomu 6%. Rolnicy planowali rozszerzyü
produkcjĊ rolniczą planując na przykáad powiĊkszenie stada bydáa i rozwój produkcji
mleka, chów trzody chlewnej lub chów królików. Poza produkcją zwierzĊcą planowano
teĪ na przykáad rozwiniĊcie uprawy owoców i warzyw. Niektórzy zamierzali równieĪ
przystosowaü pokoje do wynajĊcia (agroturystyka).
AĪ 39% wáaĞcicieli gospodarstw w przyszáoĞci zamierzaáo podjąü pracĊ poza
gospodarstwem. Co 5-ty wáaĞciciel chciaáby przekazaü gospodarstwa nastĊpcy, a co
czwarty chciaá ciągle prowadziü gospodarstwo, które miaáo w zamierzeniach stanowiü
podstawowe Ĩródáo dochodu. PiĊtnaĞcie procent ankietowanych obok pracy w
gospodarstwie indywidualnym zamierzaáo równieĪ podjąü pracĊ poza gospodarstwem.
Jedynie okoáo 3% rolników w przyszáoĞci planowaáo sprzedaĪ swojego gospodarstwa i
podjĊcie pracy poza rolnictwem.
WáaĞciciele gospodarstw indywidualnych w makroregionach: póánocno–
zachodnim, póánocnym i wschodnim postrzegali nadal pracĊ w rolnictwie jako gáówne
Ĩródáo dochodu. Fakt ten moĪe byü spowodowany miĊdzy innymi tym, Īe to wáaĞnie te
regiony charakteryzują siĊ najsáabszą sytuacją na rynku pracy, a gospodarstwo ciągle
pozostaje jedynym lub gáównym Ĩródáem dochodu. WáaĞciciele gospodarstw leĪących w
powiatach sáabszych, co równieĪ jest wytáumaczalne w ten sam sposób jak w przekroju
makroregionalnym, takĪe czĊĞciej planowali, Īe gospodarstwo w przyszáoĞci pozostanie
ich gáównym Ĩródáem dochodu.
Kolejnym sposobem aktywnoĞü deklarowanym przez wáaĞcicieli gospodarstw
indywidualnych byáo poáączenie pracy w rolnictwie z dodatkowym zajĊciem poza
gospodarstwem. O takiej moĪliwoĞci myĞleli przede wszystkim ankietowani z
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makroregionów: póánocnego i wschodniego, raczej mieszkaĔcy powiatów sáabszych
oraz czĊĞciej mĊĪczyĨni.
Osoby zamierzające podjąü pracĊ poza gospodarstwem postrzegaáy ją w swoich
planach jako gáówne Ĩródáo dochodu. Prawie 65% z posiadających gospodarstwa
indywidualne chciaáo podjąü taka pracĊ w regionie centralnym. Fakt ten nie dziwi, gdyĪ
to wáaĞnie bliskoĞü Warszawy powoduje dostĊp do bardzo rozwiniĊtego rynku pracy.
Byáy to równieĪ osoby zamieszkujące przede wszystkim w powiatach lepszych, a
powiaty woáomiĔski i otwocki naleĪaáy wáaĞnie do tej grupy powiatów. BliskoĞü
Warszawy umoĪliwia tam znacznie lepszy dostĊp do edukacji i wiĊkszą szansĊ na
znalezienie pracy zgodnej z wyksztaáceniem.
CzĊĞü z wáaĞcicieli gospodarstw planowaáo sprzedaü swoje gospodarstwo (3% z
posiadających gospodarstwo indywidualne). Chciaáo tak zrobiü 2% mĊĪczyzn i 3%
kobiet – wáaĞcicieli gospodarstw. CzĊĞciej takie plany deklarowaáy osoby z
makroregionu wschodniego oraz osoby zamieszkujące w powiatach sáabszych.
Jeszcze jedną moĪliwoĞcią, deklarowaną przez 23% posiadających gospodarstwo
indywidualne, byáo przekazanie go nastĊpcy. WiĊkszoĞü takich gospodarstw znajdowaáa
siĊ w powiatach sáabszych oraz w makroregionach: póánocnym, centralnym i póánocno–
zachodnim.
Podsumowanie
Przeprowadzone badania ankietowe są przyczynkiem to stworzenia obrazu
polskiej wsi. W zbiorowoĞci badanych jednostek przewaĪaáy gospodarstwa
indywidualne w grupie obszarowej od 2 do 5 ha.
W prawie 16% gospodarstw indywidualnych okreĞlono gáówny kierunek
produkcji. Byáy to przede wszystkim: chów trzody chlewnej, bydáa, produkcja mleka
oraz uprawa zbóĪ. W wiĊkszoĞci gospodarstw prowadzono produkcjĊ roĞlinną.
NajczĊĞciej uprawiano zboĪa, kukurydzĊ i ziemniaki, ale równieĪ rzepak, czy róĪnego
rodzaju warzywa. W co trzecim gospodarstwie byá sad.
W ponad poáowie gospodarstw indywidualnych objĊtych badaniem wykazano
chów drobiu, trzody chlewnej i bydáa. W co 4 - tym gospodarstwie byáy jaáówki, cielĊta,
a w co 10 buhaje i konie. Innych zwierzĊta, rzadziej juĪ utrzymywane w gospodarstwach
to króliki, kozy oraz barany i owce.
Bardzo rzadko zatrudniano dodatkowe osoby do pracy staáej. Jest to zapewne
spowodowane sezonowoĞcią produkcji rolniczej. Innym czynnikiem, który ma wpáyw na
taki stan rzeczy moĪe byü zbyt duĪa liczba formalnoĞci związanych z zatrudnieniem
pracownika.
W przyszáoĞci nieliczni wáaĞciciele badanych gospodarstw zamierzali podjąü
dodatkową produkcjĊ w ramach gospodarstwa. Fakt ten moĪe byü spowodowany tym, Īe
co trzeci wáaĞciciel gospodarstwa chciaá podjąü dodatkową pracĊ poza gospodarstwem,
która byáaby gáównym Ĩródáem dochodu.
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Summary
The aim of the paper is to present part of results of researches gained within the research
project entitled “Analysis and assessment of rural women situation on labour market” co-financed
by the European Social Fund concerning issues connected with resources of production factors and
use of external labour on researched individual farms as well as identification of their owners’
plans towards future agricultural production. Researched farms are good examples of the Polish
agriculture, especially in the perspective of disadvantageous land structure and low level of yield
of marketable agricultural output. What is more, taking up a job outside own farm as the main
source of income in the future was stressed by the largest proportion of interviewers.
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