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Wsparcie finansowe wybranych gospodarstw sadowniczych na
LubelszczyĨnie z funduszy Unii Europejskiej
Financial support of some orchard farms in Lubelszczyzna
region from the European Union funds
Abstract. The aim of the research was to determine the scope and the level of financial support from
the EU funds to the orchard farms in the Lubelszczyzna region before and after Polish accession to the
European Union. 65 orchard farmers in the Lubelskie province were interviewed by using standard
questionnaires. It was stated that the level of use of means from the European programmes was very
low. Producers most often took advantage of direct payments and other programmes were used to a
small degree. Financial means were used for increasing the cropped area, improvement of fruit storage
facilities and farm infrastructure as well as for purchase of machinery and other agricultural
equipment. Lack of information, too much of formality, lack of own financial means for covering the
own costs of investments and also a fear of taking bank credits were the main reasons of low
popularity of the European Union support. The avail of financial support will be increased on
condition that more attention is paid to the potential beneficiaries education and to simplification of
procedures relevant to application for support.
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Synopsis. Celem pracy byáo okreĞlenie zakresu i poziomu korzystania przez gospodarstwa
sadownicze na LubelszczyĨnie ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych przed i po akcesji Polski
do Unii Europejskiej. Badania przeprowadzono w 65 gospodarstwach poáoĪonych w województwie
lubelskim. Zastosowano metodĊ wywiadu bezpoĞredniego na podstawie kwestionariusza ankiety.
Stwierdzono, Īe wykorzystanie Ğrodków z programów pomocowych byáo bardzo niskie. NajczĊĞciej
producenci korzystali z páatnoĞci bezpoĞrednich, a pozostaáe programy byáy wykorzystywane w
niewielkim stopniu. ĝrodki pieniĊĪne przeznaczano m.in. na powiĊkszanie areaáu upraw, poprawĊ
zaplecza przechowalniczego i infrastruktury oraz zakup maszyn i sprzĊtu rolniczego. Gáównymi
powodami niskiego korzystania z pomocy unijnej byáy brak informacji, zbyt duĪo formalnoĞci, brak
wáasnych Ğrodków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji oraz obawa przed zaciąganiem
kredytów. Wykorzystanie wsparcia bĊdzie siĊ zwiĊkszaáo pod warunkiem zwrócenia wiĊkszej uwagi
na edukacjĊ potencjalnych beneficjentów oraz uproszczenia procedur związanych z pozyskiwaniem
Ğrodków pomocowych.
Sáowa kluczowe: gospodarstwa sadownicze, fundusze unijne, páatnoĞci bezpoĞrednie, PROW, SPO

WstĊp
Po przystąpieniu Polski do UE sadownicy stanĊli w obliczu nowych warunków i
wyzwaĔ, do których muszą siĊ dostosowaü. Problemem jest doĞü niestabilny rynek i
1
2

Dr inĪ., e-mail: eugenia.czernyszewicz@ar.lublin.pl
Mgr inĪ., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. LeszczyĔskiego 58, 20-068 Lublin

105

rozdrobnienie produkcji. DuĪy jest jeszcze udziaá owoców niskiej jakoĞci oraz zbyt maáa
iloĞü nowoczesnych obiektów przechowalniczych, zwáaszcza cháodni z kontrolowaną
atmosferą (KA) i ULO. Wysokie koszty transformacji związane z czáonkowstwem w UE są
w znacznej czĊĞci wspóáfinansowane z budĪetu unijnego w ramach programów
funkcjonujących w Polsce przed i po akcesji. Z uwagi na duĪe rozdrobnienie gospodarstw
istotna jest zmiana mentalnoĞci i dostrzeĪenie koniecznoĞci zrzeszania siĊ w grupy i
organizacje producentów. Są one w stanie zapewniü duĪe, jednolite partie owoców przez
caáy rok, dziĊki czemu mogą negocjowaü wyĪsze ceny zbytu i bardziej korzystne warunki
transakcji oraz zwiĊkszaü opáacalnoĞü produkcji w gospodarstwach czáonków. Sadownicy
naleĪący do organizacji producentów mają moĪliwoĞü obniĪenia kosztów dystrybucji
owoców, eliminacji do minimum poĞrednictwa handlowego oraz uzyskania rabatów
podczas hurtowych zakupów Ğrodków do produkcji. Poza tym pomoc finansowa
realizowana w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw jest dostĊpna
gáównie poprzez grupy i organizacje producentów.
Lubelszczyzna ma duĪe znaczenie w krajowej produkcji owoców. W tym
makroregionie jest prawie 62 tys. gospodarstw zajmujących siĊ produkcją owoców na
powierzchni ponad 55 tys. ha oraz dobrze rozwiniĊty przemysá przetwórczy [Uprawy…
2002, Rocznik… 2006]. NajwiĊksze znaczenie mają takie gatunki jak jabáoĔ, porzeczka,
malina, wiĞnia i Ğliwa. Skupia siĊ tu okoáo 40% krajowej powierzchni upraw krzewów
owocowych i okoáo 36% gospodarstw zajmujących siĊ tą produkcją [Systematyka… 2003].
Pozwala to nazwaü ten rejon mianem zagáĊbia sadowniczego.
Celem pracy byáo okreĞlenie zakresu i poziomu korzystania przez gospodarstwa
sadownicze z województwa lubelskiego ze wsparcia finansowego z funduszy unijnych
przed i po akcesji Polski do UE oraz przybliĪenie problemów, jakie napotkają sadownicy w
trakcie pozyskiwania unijnych Ğrodków finansowych.

Materiaá i metody
W pracy wykorzystano dane pierwotne zgromadzone w ramach badaĔ ankietowych
zrealizowanych na przeáomie 2006 i 2007 roku w gospodarstwach sadowniczych na
LubelszczyĨnie. Badaniami objĊto 65 gospodarstw poáoĪonych w trzech podregionach
Lubelszczyzny: lubelskim, bialsko-podlaskim i cheámsko-zamojskim. LiczbĊ gospodarstw
w poszczególnych podregionach przyjĊto na podstawie powierzchni upraw sadowniczych.
Badaniami objĊto 49 gospodarstw z podregionu lubelskiego, 11 cheámsko-zamojskiego i 5
z podregionu bialsko-podlaskiego. Podstawowym kryterium doboru próby gospodarstw w
obrĊbie podregionów byáa chĊü udzielenia informacji. Zebrane dane obejmowaáy
charakterystykĊ gospodarstw i ich wáaĞcicieli, informacje o korzystaniu ze wsparcia
finansowego UE przed i po akcesji oraz opinie sadowników dotyczące oceny dostĊpnoĞci i
jakoĞci informacji z zakresu dofinansowania sadownictwa z funduszy unijnych.
Gospodarstwa objĊte badaniami byáy zróĪnicowane. ĝrednia powierzchnia uĪytków
rolnych w gospodarstwach wynosiáa 8,5 ha, przy czym poáowa gospodarstw miaáa
powierzchniĊ mniejszą niĪ 7,0 ha. Sady i plantacje trwaáe zajmowaáy ponad 80% uĪytków
rolnych. Pozwala to zaliczyü ankietowane gospodarstwa do typowo sadowniczych. ĝrednia
powierzchnia sadów i plantacji krzewów owocowych wynosiáa 6,8 ha, z tego okoáo 50%
miaáo powierzchniĊ mniejszą niĪ 5,5 ha. W strukturze powierzchni upraw sadowniczych
dominowaáy sady jabáoniowe (47,2%) i wiĞniowe (14,1%) oraz plantacje krzewów
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porzeczki czarnej (11,3%) i maliny (10,6%). Na gospodarstwo przypadaáo Ğrednio 1,5 ha
sadu jabáoniowego (od 0,25 do 15 ha), 2,1 ha sadu wiĞniowego (od 0,2 do 15 ha), 2ha
plantacji porzeczki czarnej (od 0,5 do 6 ha) i 1,6 ha plantacji malin (od 0,3 do 4 ha).
Poáowa sadów jabáoniowych w gospodarstwach miaáa powierzchniĊ mniejszą od 4 ha,
sadów wiĞniowych od 1 ha, a plantacji porzeczki czarnej i maliny od 1,5 ha. Pozostaáe
gatunki roĞlin sadowniczych (grusze, Ğliwy, czereĞnie, aronia, orzech wáoski, porzeczka
czerwona) stanowiáy ogóáem okoáo 18% areaáu upraw sadowniczych. Jabáonie
wystĊpowaáy w 63% gospodarstw, wiĞnie w 48%, porzeczka czarna w 40%, a malina w
45% gospodarstw.
W strukturze zbioru owoców prawie 76% stanowiáy jabáka, ponad 9% wiĞnie, okoáo
4% porzeczki czarne, a pozostaáe gatunki mniej niĪ 3% kaĪdy. Gospodarstwa
charakteryzowaáy siĊ doĞü niską produktywnoĞcią. ĝredni waĪony plon jabáek wynosiá 23,2
t/ha i wahaá siĊ w poszczególnych gospodarstwach od 2 do 51 t/ha, przy czym w niespeána
11% gospodarstw plony jabáek przekraczaáy 30 t/ha. Plony wiĞni wahaáy siĊ od 0,5 do 20
t/ha, Ğrednio wynosiáy 9,6 t/ha, w poáowie gospodarstw byáy niĪsze niĪ 10 t/ha. ĝredni plon
porzeczki czarnej wynosiá 4,7 t/ha i wahaá siĊ w poszczególnych gospodarstwach od 0,8 do
8,3 t/ha, a maliny 3,8 t/ha (od 1,0 do 7,5 t/ha). Niskie plony towarzyszyáy máodym
uprawom roĞlin sadowniczych. Z publikacji Makosza [2004] wynika, Īe produkcja jabáek
przekracza próg opáacalnoĞci przy plonach 30-40 t/ha, wiĞni 10-15 t/ha, malin 8 t/ha, a
porzeczki czarnej 6-10 t/ha.
Tylko 20% gospodarstw naleĪaáo do organizacji branĪowych i grup producentów.
Ankietowane gospodarstwa w wiĊkszoĞci byáy gospodarstwami rodzinnymi. Z uwagi na
doĞü znaczne zapotrzebowanie na siáĊ roboczą w okresie ciĊcia sadów i formowania koron
drzew oraz zbiorów i przygotowania owoców do sprzedaĪy, 82% gospodarstw korzystaáo z
siáy najemnej, przy czym 91% gospodarstw zatrudniaáo jedynie pracowników sezonowych.
Blisko 70% gospodarstw posiadaáo zaplecze przechowalnicze, w tym okoáo 28% stanowiáy
cháodnie. Sortownie do przygotowania owoców do sprzedaĪy posiadaáo 5% gospodarstw, a
system nawadniający 6%. WyposaĪenie w maszyny i narzĊdzia obejmowaáo ciągnik (w
93% gospodarstw), samochód dostawczy w jednym gospodarstwie na trzy, opryskiwacz (w
63% gospodarstw), a ponadto nieliczne gospodarstwa posiadaáy rozdrabniacz gaáĊzi,
rozsiewacz nawozów, wózek widáowy, kombajn do zbioru porzeczek i inne.

Wyniki i dyskusja
Wsparcie finansowe gospodarstw przed akcesją do UE
PojĊcie funduszy przedakcesyjnych pojawiáo siĊ wraz z dokumentem „AGENDA
2000 – Unia Europejska Rozszerzona i Silniejsza” z 16 lipca 1997 r. W konsekwencji
powstania Agendy 2000 utworzono kolejne dokumenty mające na celu ustanowienie
przyszáych form pomocy finansowej dla krajów kandydujących, w tym Polski [Olszewski
2002]. W momencie podjĊcia staraĔ o miejsce w szeregu krajów Unii Europejskiej Polska
zostaáa objĊta róĪnymi formami pomocy przedakcesyjnej, realizowanymi w ramach
programów ISPA, PHARE i SAPARD. Fundusze z programu ISPA przeznaczone byáy na
dofinansowanie realizacji duĪych inwestycji w zakresie ochrony Ğrodowiska oraz rozwoju
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sieci transportowych i nie miaáy bezpoĞredniego wpáywu na transformacjĊ polskiego
rolnictwa [Gáowacki 2003].
Pomoc dostĊpna dla sadowników przed wstąpieniem do Unii Europejskiej obejmowaáa
przede wszystkim Ğrodki finansowe dostĊpne z programu SAPARD. PHARE byá
najwiĊkszym budĪetowo z trzech programów przedakcesyjnych finansowanych przez
Wspólnoty Europejskie i stanowiá gáówne Ĩródáo pomocy zagranicznej dla polskiego
rolnictwa [Podstawka 2000]. Pomoc w ramach programu PHARE byáa dostĊpna gáównie w
formie porad eksperckich, róĪnego typu nieodpáatnych szkoleĔ, transferu know-how z
zakresu wiedzy rolniczej, organizacji i zarządzania sprzyjającej zrozumieniu i wdraĪaniu
zasad gospodarki rynkowej [Demidziuk 2003]. Badani sadownicy w przewaĪającej liczbie
(94%) nie korzystali bezpoĞrednio z tej formy pomocy. Udziaá w szkoleniach deklarowaáo
ponad 6% ankietowanych, w tym dwie osoby (3%), bĊdące czáonkami Zrzeszenia
Producentów Owoców „StryjnoSad” braáy udziaá w wyjeĨdzie szkoleniowym do krajów
Unii Europejskiej wspóáfinansowanym ze Ğrodków z programu PHARE.
Tab. 1. Finansowanie w badanych gospodarstwach w ramach programu SAPARD
Table 1. SAPARD financing of investment projects in the investigated farms
Charakterystyka
Razem wsparcie
ĝrednie wsparcie
Przedziaá zmiennoĞci
Odchylenie standardowe

Kwota umowy, tys. Zá
1148,3
104,4
10,0-320,0
94,7

W tym Ğrodki finansowe z UE, tys. Zá
601,7
54,7
5,0-140,0
46,5

ħródáo: badania wáasne.

Z pomocy finansowej w ramach programu SAPARD skorzystaáo 17% ankietowanych
producentów. WiĊkszoĞü korzystających z pomocy posiadaáa wyĪsze wyksztaácenie, ponad
3/4 deklarowaáo posiadanie nastĊpcy oraz przynaleĪnoĞü do organizacji branĪowej. Ze
wsparcia korzystaáy gáównie gospodarstwa wiĊksze o powierzchni 12,5-23,0 ha,
nastawione na uprawĊ jabáoni, w których plony jabáek byáy doĞü wysokie i wahaáy siĊ w
granicach 28-51 t/ha. WĞród beneficjentów byáo dwóch sadowników máodych, w wieku
poniĪej 29 lat, którzy posiadali niewielkie gospodarstwa sadownicze, z rozdrobnioną
strukturą gatunkową. W tych gospodarstwach inwestycje w ramach dziaáaĔ SAPARDu
zainicjowaáy proces modernizacyjny. WysokoĞü kwoty umowy na realizacjĊ projektu
zawieraáa siĊ w przedziale od 10 tys. zá do 320 tys. zá (tab 1). ĝrednia kwota na
gospodarstwo korzystające z pomocy wynosiáa 54,7 tys. zá. W przypadku trzech
producentów unijne Ğrodki stanowiáy 75% kwoty zawartej umowy, a pozostali otrzymali
zwrot 50% caákowitej wartoĞci umowy. Najbardziej popularne byáo Dziaáanie 2
„Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, z którego finansowano okoáo 67% projektów.
Inwestycje w ramach dziaáaĔ 1 „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykuáów rolnych” i
3 „Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich” byáy realizowane 2 razy, kaĪda z
nich w jednym gospodarstwie, natomiast dziaáanie 4 „RóĪnicowanie dziaáalnoĞci
gospodarczej na obszarach wiejskich” byáo realizowane w 2 gospodarstwach (16,7%) (rys.
1). WystĊpowaáo duĪe zróĪnicowanie kwoty umów realizowanych w ramach
wymienionych dziaáaĔ. Otrzymane Ğrodki finansowe zostaáy przeznaczone przede
wszystkim na rozwój i modernizacjĊ gospodarstw. WĞród realizowanych inwestycji byá
zakup ziemi pod nowe nasadzenia oraz zakup drzewek i krzewów do nowych sadów i
plantacji. Ze Ğrodków z SAPARDu zakupiono kombajn do zbioru porzeczek, ciągniki,
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kosiarki sadownicze i opryskiwacze. Pomoc z tego programu byáa szczególnie niezbĊdna
przy realizacji duĪych inwestycji takich jak budowa cháodni ULO i KA. Dwóch
producentów dziĊki dofinansowaniu mogáo nabyü generator gazu. UnowoczeĞnienie
cháodni wiązaáo siĊ z poprawą jakoĞci wyprodukowanych owoców i pozwalaáo na
wydáuĪenie okresu ich przechowywania i sprzedaĪy, co ma zasadniczy wpáyw na uzyskanie
wyĪszej ceny. Wszystkie dziaáania miaáy na celu poprawĊ konkurencyjnoĞci gospodarstw.
Miaáo to duĪe znaczenie w okresie przed akcesją, gdyĪ sadownicy stanĊli przed
perspektywą szybkiego dostosowania siĊ do reguá obowiązujących na Wspólnym Rynku.
WiĊkszoĞü zadaĔ realizowanych w programie SAPARD byáa kontynuowana w latach
nastĊpnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich”
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Rys. 1. Realizacja projektów inwestycyjnych w ramach poszczególnych dziaáaĔ programu SAPARD, %
Dziaáanie 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykuáów rolnych
Dziaáanie 2. Inwestycje w gospodarstwach rolnych
Dziaáanie 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich
Dziaáanie 4. RóĪnicowanie dziaáalnoĞci gospodarczej na obszarach wiejskich
Fig. 1. Distribution of investment projects value among particular activities of SAPARD, %
ħródáo: badania wáasne

Wsparcie finansowe gospodarstw po akcesji
W latach 2004-2006, po akcesji Polski do Unii Europejskiej, sadownicy mogli
korzystaü ze wsparcia finansowego w ramach páatnoĞci bezpoĞrednich, Wspólnej
Organizacji Rynku Owoców i Warzyw, Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO). WiĊkszoĞü badanych (57%)
deklarowaáa korzystanie z pomocy finansowej oferowanej przez UniĊ po 1 maja 2004 roku.
Na rys. 2 przedstawiono dane obrazujące wysokoĞü pomocy uzyskanej przez
ankietowanych producentów w ramach wymieniowych programów operacyjnych. àączna
kwota Ğrodków finansowych otrzymanych przez sadowników wynosiáa 818,5 tys. zá.
NajwiĊkszą kwotĊ wsparcia otrzymaáy gospodarstwa w ramach Sektorowego Programu
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Operacyjnego (SPO), byáo to 624,8 tys. zá. Prawie czterokrotnie mniejsza byáa pomoc w
ramach páatnoĞci bezpoĞrednich, bo 174,1 tys. zá. Wsparcie z obu tych programów
stanowiáo 97% ogólnej kwoty wykorzystanej przez ankietowanych.
Ponad poáowa ankietowanych sadowników (56%), co najmniej w jednym roku byáa
beneficjentem páatnoĞci bezpoĞrednich. Liczba sadowników korzystających ze wsparcia
zwiĊkszaáa siĊ w kolejnych latach. W roku 2004 páatnoĞci otrzymywaáo prawie 34%
badanych sadowników, w roku 2005 ponad 46%, a w roku 2006 ponad 49%. NajwiĊksza
liczba sadowników korzystających z páatnoĞci bezpoĞrednich byáa w grupie gospodarstw o
powierzchni uĪytków rolnych 5-10 ha (62%).
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Rys. 2. WysokoĞü pomocy finansowej otrzymanej przez badanych sadowników w ramach poszczególnych form i
programów operacyjnych dostĊpnych po akcesji do UE
Fig. 2. The level of financial support for interviewed fruit-growers within particular support forms and operational
programs available after accession to the EU
ħródáo: badania wáasne

W gospodarstwach o powierzchni uĪytków rolnych do 5 ha i od 10 do 20 ha ze
wsparcia korzystaáo 45% sadowników. Wiek, wyksztaácenie, przynaleĪnoĞü do organizacji
branĪowej czy posiadanie nastĊpcy nie miaáy istotnego wpáywu na korzystanie z páatnoĞci
bezpoĞrednich. Beneficjentami tej formy pomocy byáy zarówno gospodarstwa posiadające
duĪe powierzchnie sadów i plantacji roĞlin jagodowych jak i maáe. MoĪna wnioskowaü, Īe
w przypadku páatnoĞci bezpoĞrednich czynnikami ograniczającymi wykorzystanie pomocy
byá brak inicjatywy sadowników, brak informacji lub zbyt duĪo formalnoĞci. W roku 2004
po raz pierwszy wprowadzono system páatnoĞci bezpoĞrednich i nie do wszystkich
sadowników dotaráa we wáaĞciwym terminie informacja na temat moĪliwoĞci otrzymania
tej formy pomocy. WysokoĞü páatnoĞci bezpoĞredniej jest uzaleĪniona od powierzchni
uĪytkowanych gruntów. Poziom jednolitej páatnoĞci obszarowej (JPO) wynosiá w roku
2004 25%, w roku 2005 30%, a w roku 2006 35% páatnoĞci standardowych
obowiązujących w „starych” krajach UE. PáatnoĞci uzupeániające mogáy podwyĪszaü JPO
do wysokoĞci 36% w roku 2004, 39% w roku 2005 i 42% w roku 2006 páatnoĞci, która
przysáugiwaáa rolnikom w UE [Uprawy… 2002]. Uprawy ogrodnicze, z wyjątkiem upraw
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orzecha wáoskiego i leszczyny, nie są objĊte páatnoĞciami uzupeániającymi
[Rozporządzenie… 2005].
ĝrednia wysokoĞü dopáaty na jedno gospodarstwo we wszystkich omawianych latach
wynosiáa okoáo 2000 zá. WysokoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich zawieraáa siĊ w przedziale od
600 zá do 5000 zá i w kolejnych latach nie zmieniaáa siĊ istotnie (tab.2). Niewielkie róĪnice
mogáy wynikaü ze zmian wysokoĞci stawek páatnoĞci bezpoĞrednich w kolejnych latach.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2004-2006 byá podstawowym
programem, którego dziaáania sprzyjaáy zrównowaĪonemu rozwojowi obszarów wiejskich,
poprawie konkurencyjnoĞci gospodarki rolno-ĪywnoĞciowej i zwiĊkszeniu potencjaáu
ekonomicznego gospodarstw rolnych. W porównaniu z innymi programami unijnymi
wspierającymi rolnictwo przedsiĊwziĊcia realizowane w ramach PROW nie wymagaáy
wkáadu wáasnego rolników [Plan… 2006]. Z funduszy dostĊpnych w ramach Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 skorzystaáy tylko trzy gospodarstwa
(5%). Dwóch sadowników uzyskaáo pomoc w ramach dziaáania 2 „Wsparcie gospodarstw
niskotowarowych”, a jeden korzystaá ze wsparcia z tytuáu páatnoĞci uzupeániających do
uprawy orzecha wáoskiego. PáatnoĞci uzupeániające są w zasadzie elementem páatnoĞci
bezpoĞrednich i podobnie jak jednolita páatnoĞü obszarowa realizowane są w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej, páatnoĞü ta jest jednak finansowana w ramach PROW. àączna
kwota pomocy w badanych gospodarstwach przyznana w ramach dziaáaĔ PROW wynosiáa
18,8 tys. zá. W latach 2004-2005 z pomocy skorzystaá tylko jeden sadownik, który otrzymaá
áącznie 10 tys. zá. W roku 2006 ze wsparcia skorzystaáo 2 sadowników, którzy otrzymali
áącznie 8,8 tys. zá (tab.2). Gospodarstwa, które otrzymaáy pomoc, byáy gospodarstwami
niskotowarowymi, nastawionymi na uprawĊ malin i jabáoni, a powierzchnia upraw
sadowniczych wynosiáa od 2,0 ha do 5,0 ha. WáaĞciciele utrzymywali siĊ z dochodu z
gospodarstwa i dodatkowo z pracy najemnej, posiadali nastĊpcĊ i nie byli zrzeszeni w
organizacjach branĪowych. Uzyskane Ğrodki finansowe zostaáy przeznaczone na zakup
rozsiewacza do nawozów sztucznych oraz zakup drzewek i krzewów owocowych. Celem
realizowanych inwestycji byáa poprawa funkcjonowania oraz zwiĊkszenie przychodu z
gospodarstw niskotowarowych.
Beneficjentami Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” byáo tylko 7
sadowników (prawie 11%). Przy niektórych projektach inwestycyjnych beneficjenci
musieli dysponowaü wáasnymi Ğrodkami finansowymi. àączna kwota otrzymanej pomocy
wynosiáa 624,8 tys. zá. W roku 2004, beneficjentem programu byáa tylko jedna osoba, która
otrzymaáa wsparcie w wysokoĞci 16 tys. zá. W analizowanym okresie Ğrednio na
gospodarstwo przypadáo 51,75 tys. zá tej pomocy w roku 2005, a 100,45 tys. zá w roku
2006. WysokoĞü pomocy w poszczególnych gospodarstwach wynosiáa od 20 do 258,8 tys.
zá (tab.2).
Tab. 2. Wsparcie finansowe w badanych gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006, tys. zá
Table 2. Financial support for the examined orchard farms, years 2004-2006, thousand PLN
Charakterystyka wsparcia

àączna kwota páatnoĞci
ĝrednie wsparcie
Przedziaá zmiennoĞci
Odchylenie standardowe

2004
PáatnoĞci bezpoĞrednie
45,8
2,1
0,6-5,0
1,1
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Rok
2005
63,1
2,1
0,86-5,0
1,1

2006
65,2
2,0
0,86-4,2
0,9

àączna kwota páatnoĞci
ĝrednie wsparcie
Przedziaá zmiennoĞci
Odchylenie standardowe
àączna kwota páatnoĞci
ĝrednie wsparcie
Przedziaá zmiennoĞci,
Odchylenie standardowe

Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006
5,0
5,0
Sektorowy Program Operacyjny
16,0
207,0
16,0
51,7
20,0-100,0
34,4

8,8
4,4
3,8-5,0
0,8
401,8
100,4
20,0-258,8
100,8

ħródáo: badania wáasne

Trzy osoby, które korzystaáy ze wsparcia w ramach SPO byáy beneficjentami dziaáania
1.2 „Uáatwienie startu máodym rolnikom”, a pozostaáe dziaáania 1.1. „Inwestycje w
gospodarstwach rolnych”. Otrzymane Ğrodki finansowe sadownicy przeznaczyli przede
wszystkim na modernizacjĊ swoich gospodarstw, powiĊkszenie powierzchni upraw
sadowniczych i zakup materiaáu szkóákarskiego oraz maszyn i sprzĊtu rolniczego. Byáy to
m.in. opryskiwacze, kosiarki, wózek widáowy, rozdrabniacz gaáĊzi oraz wyorywacz do
drzewek. NajwiĊksza kwota 258,8 tys. zá zostaáa przeznaczona na budowĊ dwóch komór
cháodni ULO oraz zakup absorbentu azotu. Realizacja wymienionych inwestycji mogáa
przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia dochodów oraz konkurencyjnoĞci gospodarstw na rynku.
Ze wsparcia finansowego w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw
nie skorzystaá Īaden z badanych sadowników. Finansowanie w ramach tej formy pomocy
odbywa siĊ gáównie poprzez wstĊpnie uznane lub uznane nastĊpczo przez marszaáka
województwa grupy i organizacje producentów.

Zamierzenia dotyczące korzystania z funduszy unijnych w przyszáoĞci
Polska jest czáonkiem Unii Europejskiej od czterech lat. W tym czasie moĪna byáo
zapoznaü siĊ z realiami funkcjonowania na Wspólnym Rynku. Wielu sadowników
dostrzegáo potrzebĊ reorganizacji gospodarstw i szybkiego ich przystosowania do
standardów unijnych. W czĊĞci gospodarstw proces zmian zostaá juĪ zainicjowany. Ciągle
jednak niezbĊdne jest wsparcie finansowe ze strony paĔstwa i Unii Europejskiej. Z kaĪdym
rokiem odsetek osób korzystających ze wsparcia w ramach programów pomocowych
zwiĊkszaá siĊ. Z badaĔ wynika, Īe ponad 55% sadowników zadeklarowaáo zamiar
korzystania z unijnego wsparcia w przyszáoĞci, a tylko 9% nie braáo takiej moĪliwoĞci od
uwagĊ. Pozostaáa czĊĞü (35,4%) nie wyklucza korzystania z tej formy pomocy. Sadownicy,
biorący udziaá w badaniach, przy pomocy Ğrodków unijnych chcą modernizowaü
gospodarstwa, unowoczeĞniaü technologiĊ produkcji oraz powiĊkszaü nasadzenia.
NajczĊĞciej planowano zakup maszyn i sprzĊtu rolniczego (19,5% wskazaĔ) oraz budowĊ
cháodni (17,1%), a ponadto remont budynków gospodarczych (14,6%), zakup materiaáu
szkóákarskiego pod nowe nasadzenia (12,2%) i ciągnika (12,2%). Najmniej osób miaáo w
planach zaáoĪenie systemu nawadniającego (4,9%) oraz zakup ziemi i budowĊ
przechowalni (9,8%).
W duĪym stopniu poziom wykorzystania Ğrodków unijnych zaleĪy od dostĊpnoĞci
informacji i wáaĞciwego jej przekazania. AĪ 43,1% ankietowanych oceniáo osiągalnoĞü
informacji jako niewystarczającą, a co czwarty ankietowany (24,6%) uznaá, Īe jest ona w
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zupeánoĞci wystarczająca (rys.3). WyraĪano niezadowolenie, Īe rozpowszechniane
informacje są zbyt ogólnikowe i czĊsto niezrozumiaáe. Potencjalny beneficjent musi
poĞwiĊciü bardzo duĪo czasu na wyszukanie konkretnych informacji. W opinii sadowników
organy wdraĪające poszczególne programy powinny dysponowaü broszurami na temat
wsparcia gospodarstw typowo sadowniczych oraz podstawowymi informacjami o
dziaáaniach dostĊpnych dla sadowników i precyzyjnymi informacjami o kryteriach dostĊpu
do kaĪdego dziaáania. WiĊkszy nacisk powinien byü poáoĪony na upowszechnienie
informacji o czĊstych zmianach dotyczących wymaganej dokumentacji. W tym wzglĊdzie
nieocenionym i najszybszym Ĩródáem informacji pozostaje Internet.

niewystarczająca

wystarczająca

dobra

bardzo dobra

nie mam zdania

7,7
3,1

43,1

21,5

24,6

Rys. 3. Opinie sadowników o informacji w zakresie Ğrodków pomocowych oferowanych rolnictwu przez UniĊ
Europejską, % wskazaĔ
Fig. 3. Distribution of fruitgrowers’ opinions on the quality of information concerning financial support offered to
agriculture from the European Union, indications percentage
ħródáo: badania wáasne

Wnioski
1. Wykorzystanie funduszy z programów dostĊpnych przed i po akcesji byáo w
badanej populacji niewielkie, bowiem z pomocy, w zaleĪnoĞci od programu operacyjnego,
skorzystaáo od 3 do 17% ankietowanych sadowników. NajwiĊcej z nich korzystaáo ze
Ğrodków dostĊpnych w ramach programów SAPARD i SPO. Uzyskane Ğrodki pieniĊĪne
byáy przeznaczone gáównie na modernizacjĊ gospodarstw i unowoczeĞnienie technologii
produkcji.
2. NajczĊĞciej wykorzystywaną formą pomocy unijnej byáy páatnoĞci bezpoĞrednie. W
latach 2004-2006 udziaá korzystających z tej formy wsparcia zwiĊkszyá siĊ z 33,8% do
49,2%. WielkoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich w poszczególnych gospodarstwach wahaáa siĊ od
0,6 do 5,0 tys. zá/rok.
3. Z programu operacyjnego SAPARD najwiĊcej projektów zrealizowano w ramach
dziaáania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich
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dziaáania „Wsparcie gospodarstw niskotowarowych”, a z Sektorowego Programu
Operacyjnego dziaáaĔ „Uáatwienie startu máodym rolnikom” oraz „Inwestycje w
gospodarstwach rolnych”. ĝrednia wartoĞü wsparcia z programu SAPARD wynosiáa 54,7
tys. zá, w ramach PROW wahaáa siĊ od 4,4 do 5,0 tys. zá, a w SPO od 16,0 tys. zá do 100,4
tys. zá.
4. Zbyt wiele formalnoĞci i skomplikowane procedury wypeániania wniosków oraz
brak wáasnych Ğrodków finansowych i obawa przed zaciąganiem kredytów byáy gáównymi
czynnikami wpáywającymi negatywnie na poziom wykorzystania funduszy unijnych. Mimo
to utrzymywaáo siĊ duĪe zainteresowanie moĪliwoĞcią dofinansowania projektów
inwestycyjnych z funduszy unijnych. Prawie 91% ankietowanych sadowników nie
wykluczaáo moĪliwoĞci skorzystania z dostĊpnych form wsparcia unijnego, a ponad 55%
zadeklarowaáo, Īe to uczyni.
5. Wyniki badaĔ upowaĪniają do stwierdzenia, Īe poziom wykorzystania Ğrodków z
budĪetu UE przez sadowników bĊdzie siĊ zwiĊkszaá. NiezbĊdne jest jednak uproszczenie
procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych i wiĊksze poinformowanie
potencjalnych beneficjentów pomocy. DostĊpne informacje powinny byü bardziej czytelne
i mniej ogólnikowe i dotyczyü w czĊĞci gospodarstw typowo sadowniczych.
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