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Ocena skutków zmian dotyczących stosowania
kosztów uzyskania przychodów przez twórców,
artystów, pracowników naukowych
i dziennikarzy
Wstęp
Do ko ca 2012 roku cało ć przychodów twórców, artystów, naukowców
czy dziennikarzy z praw autorskich i praw pokrewnych obj ta była bardzo korzystnymi 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu, które nie były ograniczone adnym limitem kwotowym. Oznaczało to, e podatek dochodowy od
osób ﬁzycznych był płacony tylko od połowy uzyskanych przychodów z ww.
praw. Od 1 stycznia 2013 roku w zwi zku z nowelizacj ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych weszły w ycie zmiany dotycz ce 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu1. W wyniku przedmiotowych zmian ł czne
koszty uzyskania przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych – w skali
roku podatkowego – nie mog przekroczyć połowy kwoty stanowi cej górn
granic pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli w latach 2013–2015 kwoty 42 764 zł (połowa z 85 528 zł).
Celem opracowania jest ocena skutków zmian stosowania kosztów uzyskania przychodu przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy polegaj ca na wprowadzeniu limitu kwotowego 42 764 zł. Analiz obj to 4-letni okres, od 2012 roku do 2015 roku. Rok 2012 był tym, w którym
50-procentowe koszty uzyskania przychodu z praw autorskich i praw pokrew1

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone ustaw z dnia 24 pa dziernika 2012 r. o zmianie
podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2012, poz. 1278).
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nych nie były obj te adnym limitem kwotowym oraz lata 2013–2015, bezporednio po wprowadzeniu przedmiotowego ograniczenia kwotowego. Do analizy
wykorzystano dane pochodz ce z opracowa Ministerstwa Finansów dotycz ce
rozliczenia podatku dochodowego od osób ﬁzycznych za lata 2012–2013 oraz
dane z systemu POLTAX Urz du Skarbowego w Siedlcach dotycz ce rozliczenia podatku dochodowego od osób ﬁzycznych za lata 2012–2015. Opracowanie
zawiera równie komentarz do wprowadzonych zmian dotycz cych stosowania
kosztów uzyskania przychodu przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy.
W kontek cie celu opracowania sformułowano dwie hipotezy badawcze:
– Zmiany dotycz ce stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy spowoduj znaczny
wzrost opodatkowania ich dochodów.
– Cz stotliwo ć uzyskiwania przychodów z prawa autorskich i praw pokrewnych ma wpływ na stopie ich opodatkowania.

Możliwo ć zastosowania 50-procentowych kosztów
uzyskania przychodu w przypadku praw autorskich
i praw pokrewnych
Pi ćdziesi cioprocentowe koszty uzyskania przychodów stosuje si z tytułu:
zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własno ci wynalazku, topograﬁi układu scalonego, wzoru u ytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
– opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topograﬁi
układu scalonego, wzoru u ytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z któr zawarto umow licencyjn ,
– korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców
z praw pokrewnych, w rozumieniu odr bnych przepisów, lub rozporz dzania przez nich tymi prawami.
Koszty w tej wysoko ci przysługuj bez wzgl du na to, czy podstaw uzyskania przychodu ze wskazanych tytułów jest umowa o prac , umowa o dzieło,
umowa zlecenie, umowa o przeniesienie prawa własno ci wynalazku czy inna
umowa – art. 22 ust. 9 pkt 1–3 ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych z 1991 roku. Przy czym w art. 22 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym
od osób ﬁzycznych zastrze ono, e koszty uzyskania przychodów okre lone
w art. 9 nie maj zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 14 ustawy
–
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o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych – a zatem nie maj zastosowania do
przychodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych.
Generalnie koszty uzyskania przychodów z tytułów okre lonych powy ej
ustala si w wysoko ci 50% uzyskanego przychodu. Jedynie w przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odr bnych przepisów, lub rozporz dzania przez nich tymi
prawami koszty uzyskania przychodów oblicza si od przychodu pomniejszonego o potr cone przez płatnika w danym miesi cu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych, których
podstaw stanowi ten przychód.
Aby móc skorzystać z 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów
w przypadku praw autorskich na podstawie obowi zuj cych przepisów prawa:
– nale y posiadać status twórcy,
– nale y posiadać prawa autorskie w rozumieniu odr bnych przepisów,
– nale y osi gn ć przychód z wykorzystania praw autorskich lub rozporz dzania tymi prawami,
– prawa autorskie lub rozporz dzanie tymi prawami nie mog wynikać z „twórczo ci” prowadzonej w ramach pozarolniczej działalno ci gospodarczej,
– nale y podlegać nieograniczonemu obowi zkowi podatkowemu jako twórca.
W zakresie weryﬁkacji trzech pierwszych warunków, nale y odnie ć si do
odr bnych przepisów, przede wszystkim do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1997 roku.
Prawo do 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów przysługuje
wył cznie twórcy. Analiza ustawy o prawie autorskim prowadzi do wniosku,
e twórc jest autor utworu [Radwa ski red. 2007, s. 67]. Zgodnie z art. 1 ust. 1
ustawy o prawie autorskim przez utwór rozumie si ka dy przejaw działalno ci
twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezale nie od warto ci, przeznaczenia i sposobu wyra enia. W szczególno ci mog
to być m.in. utwory: wyra one słowem, symbolami matematycznymi, znakami
graﬁcznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograﬁczne oraz programy
komputerowe); plastyczne; fotograﬁczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograﬁczne i pantomimiczne. Jest to jedynie
przykładowy katalog, gdy deﬁnicja utworu zawarta w ustawie o prawie autorskim jest bardzo szeroko i poza ustalonym katalogiem wył cze , zawartych
w art. 4 ustawy o prawie autorskim2, ogranicza j jedynie wymóg posiadania
2

Zgodnie z art. 4 ustawy o prawie autorskim nie stanowi przedmiotu prawa autorskiego: akty
normatywne lub ich normatywne projekty, urz dowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.
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cech indywidualnej twórczo ci. Działalno ć twórcza o indywidualnym charakterze jest własno ci człowieka. Mówi c inaczej, tylko osoba ﬁzyczna mo e być
twórc . Pozostałe osoby prawa cywilnego takiego przymiotu nie posiadaj , ani
osoby prawne (np. spółka z ograniczon odpowiedzialno ci ani spółka akcyjna),
ani jednostki niemaj ce osobowo ci prawnej, którym ustawa przyznaje jednak
zdolno ć prawn (np. osobowe spółki prawa handlowego), nie mog być autorem
utworu [Radwa ski red. 2007, s. 67–68]. Co najwy ej, mog one nabyć prawa
do utworu od twórcy b d cego osob ﬁzyczn . O tym, czy mamy do czynienia
z działalno ci twórcz o indywidualnym charakterze nie decyduje wola stron
ani subiektywne przekonanie o twórczym wkładzie pracy, ale to, czy w konkretnym dziele mo na obiektywnie wyró nić cechy zwi zane z niepowtarzaln
osobowo ci człowieka.
Prawa autorskie co do zasady przysługuj twórcy3, jednak zdarzaj si sytuacje, w których prawa autorskie, czy to pierwotnie (na podstawie samej ustawy
o prawie autorskim), czy to nast pczo (na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
umowy o prac ) przysługuj innym ni twórca osobom. Do takich osób, którym
przysługuj prawa autorskie, ale których za twórc uznać nie mo na, jak np.
wydawca, producent, pracodawca, którego pracownik stworzył program komputerowy w ramach stosunku pracy, 50-procentowe koszty uzyskania przychodu
nie maj zastosowania [Bartosiewicz i Kubacka 2013, s. 656]. Twórca, który
wyzbył si ju praw autorskich, np. pracownik, który utracił prawa maj tkowe
do programu komputerowego na rzecz pracodawcy i ponownie zamierza wykorzystać ten utwór poza ochron prawn przyznawan przez ustaw o prawie
autorskim, równie nie mo e skorzystać z 50-procentowych kosztów uzyskania
przychodu.
Przychód z praw autorskich jest wynikiem zawartych przez twórc umów,
których przedmiotem s przysługuj ce twórcy prawa autorskie. Na gruncie ustawy o prawie autorskim mo na wyró nić dwa typy umów: o przeniesienie praw
oraz o korzystanie z utworu, zwanych licencjami.
Przychody z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporz dzania tymi
prawami mog być uzyskiwane w ramach ró nych ródeł przychodów. Zazwyczaj s one osi gane w ramach stosunku pracy, działalno ci wykonywanej osobi cie, pozarolniczej działalno ci gospodarczej. Udost pnienie praw autorskich
w ramach prowadzenia pozarolniczej działalno ci gospodarczej wył cza mo liwo ć zastosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów. W przypadku pozostałych ródeł przychodów, stosowanie 50-procentowych kosztów
uzyskania przychodu teoretycznie jest mo liwe, jednak w praktyce w du ej
mierze zale y od charakteru umowy i precyzyjno ci jej postanowie . W orzecz3

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile
ustawa nie stanowi inaczej.
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nictwie, praktyce podatkowej i doktrynie podkre la si , e w przypadku gdy
w ramach zawartej umowy twórca wiadczy równie prace, które twórczego charakteru nie maj , warunkiem skorzystania z mo liwo ci uwzgl dnienia
50-procentowych kosztów jest wła ciwe wyodr bnienie cz ci wynagrodzenia, które jest odpłatno ci za udost pnienie praw autorskich [wyrok NSA
z 12.03.2010 r., II FSK 17914/08, Wyrok WSA w Warszawie z 3.07.2009 r.,
III SA/Wa 35/09]. Ma to szczególne znaczenie przy stosunku pracy, w ramach
którego z reguły pracownik poza działalno ci twórcz wykonuje obowi zki
pracownicze. W ocenie s dów administracyjnych, zastosowanie podwy szonych kosztów uzyskania przychodów do całego przychodu uzyskanego przez
twórc ze stosunku pracy jest mo liwe tylko, gdy cała praca wykonywana przez
pracownika jest zwi zana z wykonywaniem utworu [Wyrok WSA w Gliwicach
z 11.01.2011 r., I SA/Gl 781/10, wyrok WSA w Krakowie z 16.02.2010 r. I SA/
/Kr 1454/09].

Wzrost podatku dochodowego od osób ﬁzycznych
po zmianach w 50-procentowych kosztach
uzyskania przychodu
Wprowadzenie od 1 stycznia 2013 roku zmian dotycz cych stosowania
kosztów uzyskania przychodu oznacza, e limit odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu zostanie wyczerpany, je eli przychód podatnika (z praw autorskich i praw pokrewnych) przekroczy kwot 85 528 zł, czyli przykładowo podatnik, który uzyska w roku podatkowym przychód z tego tytułu w wysoko ci, np.
100 tys. zł, b dzie mógł odliczyć maksymalnie okre lon w limicie kwot
42 764 zł. rzedmiotowy limit dotyczy jedynie przychodów, które obj te s
50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu. Je li podatnik uzyska przykładowo przychód z praw autorskich w wysoko ci 85 528 zł (z wynagrodzenia ze stosunku pracy 55 tys. zł oraz z pozarolniczej działalno ci gospodarczej
40 tys. zł), to 50% kosztów ograniczonych limitem 42 764 zł zastosuje tylko
do przychodów z praw autorskich. Do przychodów z wynagrodzenia ze stosunku pracy zastosuje natomiast ryczałtowe koszty w wysoko ci ustalonej zgodnie
z art. 22 ust. 2 albo ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych,
za w przypadku przychodów z pozarolniczej działalno ci gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej zastosuje
koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych.
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Co b dzie si działo w sytuacji, gdy np. podatnik uzyskuj cy przychody
z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich4 przekroczy limit kosztów,
tj. kwot 42 764 zł? Czy b dzie miał prawo do zastosowania 20% kosztów uzyskania przychodu, tj. takich które przysługuj podatnikowi uzyskuj cemu przychody z umowy o dzieło bez przenoszenia praw autorskich5? A mianowicie:
Koszty uzyskania przychodów z umów o dzieło s okre lone procentowo. Generalnie wynosz one 20% uzyskanego przychodu. Przy czym, je eli przedmiotem
zawartej umowy jest czynno ć stanowi ca przedmiot prawa autorskiego, tj. jest
to umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, wówczas koszty okre la
si w wysoko ci 50% uzyskanego przychodu. Z przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób ﬁzycznych nie wynika mo liwo ć zastosowania przez
twórc , artyst , naukowca czy dziennikarza osi gaj cego przychód z praw autorskich na podstawie umowy o dzieło 20% kosztów uzyskania przychodu po wyczerpaniu 50%. Oznacza to, e je li przychody tych podatników zatrudnionych
w ramach umów o dzieło przenosz cych prawa autorskie przekrocz górn granic pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. kwot 85 528 zł, wówczas nie
b d miały zastosowania jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu. Wynika
z tego, e bardziej aktywni podatnicy nie musz ponosić adnych kosztów uzyskania przychodu, co jest typowym absurdem podatkowym.
Przykład
Podatnik w kwietniu 2013 roku uzyskał przychód z umowy o dzieło w wysoko ci 120 000 zł, do której maj zastosowanie prawa autorskie. Przy obliczeniu podatku dochodowego od osób ﬁzycznych zastosował 50-procentowe koszty
uzyskania przychodów od przychodu w kwocie 85 528 zł. Koszty te wyniosły
42 764 zł (85 528 zł · 50%). Oznacza to, e do przychodu w kwocie 34 472 zł
(120 000 zł – 85 528 zł) nie maj zastosowania adne koszty uzyskania przychodu. Dochód do opodatkowania wyniesie zatem 77 236 zł (120 000 zł – 42 764 zł),
a nale ny podatek dochodowy od osób ﬁzycznych za 2013 rok wyniesie 13 346 zł
(77 236 zł · 18% – 556,02 zł).
W sytuacji gdyby nie wprowadzono od 1 stycznia 2013 roku zmian w zasadach stosowania 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu, nale ny podatek dochodowy od osób ﬁzycznych podatnika z przykładu wyniósłby 10 244 zł,
tj. dochód do opodatkowania 60 000 zł (120 000 zł – 50% · 120 000 zł), nale ny
podatek obliczony według skali podatkowej (60 000 zł · 18% – 556,02 zł). Za4

Z umow o dzieło z przeniesieniem praw autorskich mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca co dla nas „tworzy”, z czego potem b dziemy korzystać i chcemy (lub powinni my) mieć
do tego prawa autorskie.
5
Z umow o dzieło bez przeniesienia praw autorskich mamy do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca co dla nas „tworzy” i nie przenosi na nas praw autorskich.
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tem na przedmiotowej zmianie w tym konkretnym przypadku podatnik (twórca,
artysta, naukowiec czy dziennikarz) stracił 3102 zł.
To, ile straci twórca, artysta, naukowiec czy dziennikarz na zmianie od
1 stycznia 2013 roku zasad stosowania kosztów uzyskania przychodu, przedstawiono w tabeli 1.
Z zawartego w tabeli 1 porównania opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych w 2012 roku i w latach 2013–
–2015 wynika, e podatnicy (twórcy, arty ci, naukowcy i dziennikarze) uzyskuj cy przychód roczny mniejszy ni 85 528 zł, nie b d obci eni wi kszym
ci arem podatkowych pomimo wprowadzonych od 1 stycznia 2013 roku niekorzystnych zmian stosowania kosztów uzyskania przychodu. Wzrost obci enia podatkowego nast pi ju w stosunku do tej grupy podatników uzyskuj cych
przychód roczny wi kszy od kwoty 85 528 zł, np. podatnik uzyskuj cy przychód
roczny w wysoko ci 90 tys. zł w latach 2013–2015 zapłaci wi kszy podatek nale ny6 o 402 zł, tj. o 5% w stosunku do 2012 roku, uzyskuj c t sam wysoko ć
przychodu. Wysoko ć podatku nale nego do zapłaty wzrasta sukcesywnie w stosunku do wzrostu wysoko ci przychodów z praw autorskich i praw pokrewnych.
Podatnicy, których przychody roczne b d wzrastały od 128 293 zł do kwoty
171 058 zł, odczuj najwi kszy wzrost wysoko ci podatku nale nego do zapłaty
po wprowadzeniu zmian stosowania kosztów uzyskania przychodu. Podatnik,
który w latach 2013–2015 uzyska przychody roczne w wysoko ci 128 293 zł,
zapłaci podatek nale y wi kszy o 35% ni w 2012 roku, a podatnik, który uzyska
w latach 2013–2015 przychody roczne wi ksze zaledwie o 3707 zł, zapłaci podatek wi kszy o 42% ni podatnik w 2012 roku, z kolei podatnik, który uzyska w latach 2013–2015 przychody roczne wi ksze o 15 707 zł, zapłaci podatek
o 60% wi kszy ni w 2012 roku. Wynika to z tego, i podatnik, który uzyskał
przychód roczny w wysoko ci 128 293–171 058 zł, w 2012 roku nale ny podatek dochodowy obliczył według stawki podatkowej 18% obowi zuj cej
w pierwszym przedziale skali podatkowej7, a uzyskanie tego samego przychodu
w latach 2013–2015 zobowi zało ju podatnika do obliczenia podatku nale nego
według innej stawki (32%) obowi zuj cej w drugim przedziale skali podatkowej8. Podatnik uzyskuj c przychód w skali roku powy ej 171 058 zł (zarówno
przed wprowadzeniem omawianych zmian w zakresie stosowania kosztów uzy6
Podatkiem nale nym za dany rok jest podatek dochodowy wynikaj cy z zeznania podatkowego,
chyba e wła ciwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzj , w której okre li
inn wysoko ć podatku. W razie niezło enia zeznania podatkowego, organ podatkowy wydaje
decyzj okre laj c wysoko ć zobowi zania w podatku dochodowym.
7
Przychód: 128 293 zł – 50% kosztów uzyskania przychodu: 64 146,50 zł ≈ dochód (podstawa
opodatkowania): 64 147 zł, podatek nale ny: (64 147 zł · 18%) – 556,02 zł ≈ 10 990 zł.
8
Przychód: 128 293 zł – koszty uzyskania przychodu: 42 764 zł = dochód (podstawa opodatkowania): 85 529 zł, podatek nale ny: [(85 529 zł – 85 528 zł) · 32%] + 14 839,02 zł ≈ 14 839 zł.
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Tabela 1

Wysoko ć rocznego podatku nale nego z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych
w latach 2012–2015

Lp.

Miesięczny
przychód
[zł]

Roczny
przychód
[zł]

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
1 000,00
5 000,00
6 000,00
7 000,00
7 127,33
7 130,00
7 500,00
8 000,00
9 000,00
10 000,00
10 691,08
11 000,00
12 000,00
13 000,00
14 000,00
14 254,83
15 000,00
16 000,00
17 000,00
18 000,00
19 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00

3
12 000,00
60 000,00
72 000,00
84 000,00
85 528,00
85 560,00
90 000,00
96 000,00
108 000,00
120 000,00
128 293,00
132 000,00
144 000,00
156 000,00
168 000,00
171 058,00
180 000,00
192 000,00
204 000,00
216 000,00
228 000,00
240 000,00
360 000,00
480 000,00
600 000,00

Roczny
podatek
nale ny
w 2012 roku
[zł]

Roczny
podatek
nale ny
w latach
2013–2015
[zł]

4
5
524,00*
524,00*
4 844,00
4 844,00
5 924,00
5 924,00
7 004,00
7 004,00
7 142,00
7 142,00
7 144,00
7 147,00
7 544,00
7 946,00
8 084,00
9 026,00
9 164,00
11 186,00
10 244,00
13 346,00
10 990,00
14 839,00**
11 324,00
16 026,00
12 404,00
19 866,00
13 484,00
23 706,00
14 564,00
27 546,00
14 839,00** 28 524,00
16 270,00
31 386,00
18 190,00
35 226,00
20 110,00
39 066,00
22 030,00
42 906,00
23 950,00
46 746,00
25 870,00
50 586,00
45 070,00
88 986,00
64 270,00 127 386,00
83 470,00 165 786,00

Wzrost
podatku
nale nego
[%]
(5 : 4)
6
–
–
–
–
–
–
5
12
22
30
35
42
60
76
89
92
93
94
94
95
95
96
97
98
99

Ró nica
w kwocie
podatku
nale nego do
zapłaty
w latach
2012–2015
[zł] – (5–4)
7
–
–
–
–
–
5,00
402,00
942,00
2 022,00
3 102,00
3 849,00
4 702,00
7 462,00
10 222,00
12 982,00
13 685,00
15 116,00
17 036,00
18 956,00
20 876,00
22 796,00
24 716,00
43 916,00
63 116,00
82 316,00

*Roczny podatek nale ny od pozycji 1 do pozycji 15 w kolumnie 4 i od pozycji 1 do pozycji 10
w kolumnie 5 obliczono według pierwszego przedziału skali podatkowej zgodnie ze stawką 18%.
**Roczny podatek nale ny od pozycji 16 w kolumnie 4 i od pozycji 11 w kolumnie 5 obliczono
według drugiego przedziału skali podatkowej zgodnie ze stawką 32%.
***Przy obliczeniach nie uwzględniono składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne.
ródło: Obliczenia własne z wykorzystaniem skali podatkowej obowiązującej w latach
2012–2015.
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skania przychodu, jak i po ich wprowadzeniu), b dzie zobowi zany do obliczenia podatku nale nego według stawki podatkowej 32% wła ciwej dla drugiego
przedziału skali podatkowej. Dla tej grupy podatników wzrost podatku nale nego po wprowadzeniu omawianych zmian w kosztach uzyskania przychodu dla
praw autorskich i praw pokrewnych b dzie najwi kszy, ale b dzie on wzrastał w
miar uzyskiwania wi kszych przychodów, od 92% dla przychodu rocznego w
wysoko ci 171 058 zł do 99% dla przychodu rocznego w wysoko ci 600 tys. zł.

Wypłata wynagrodzenia uzyskanego z praw autorskich
i praw pokrewnych
Twórcy, arty ci, pracownicy naukowi i dziennikarze, którzy otrzymuj
wynagrodzenie jednorazowo, ale w odpowiednio du ej kwocie za wykonan
prac , trac najwi cej na wprowadzonych od 1 stycznia 2013 roku zmianach
w stosowaniu kosztów uzyskania przychodu. Przedmiotow strat ilustruje tabela 2.
Twórca, artysta, naukowiec czy te dziennikarz, który otrzyma wynagrodzenie w wysoko ci 250 tys. zł za stworzenie okre lonego dzieła raz na pi ć lat lub
dwa razy na pi ć lat, wykorzysta podwy szone koszty uzyskania przychodu tylko do wynagrodzenia nieprzekraczaj cego 85 528 zł. Z kolei ten sam podmiot,
który b dzie otrzymywał wynagrodzenie za prac w wysoko ci 50 tys. zł przez
pi ć lat, wykorzysta 50% uzyskania przychodu w pełni. W sytuacji gdy b dzie
otrzymywał wynagrodzenie w wysoko ci 250 tys. zł za stworzenie dzieła przez
trzy lata w wysoko ci dwa razy 100 tys. zł i raz 50 tys. zł – dwa razy wykorzysta
podwy szone koszty uzyskania przychodu tylko do wynagrodzenia nieprzekraczaj cego 85 528 zł, raz wykorzysta je w pełni, natomiast w sytuacji otrzymania
tego samego wynagrodzenia przez cztery lata w wysoko ci raz 100 tys. zł i trzy
razy 50 tys. zł – raz wykorzysta podwy szone koszty uzyskania tylko do wynagrodzenia nieprzekraczajacego 85 528 zł, trzy razy wykorzysta je w pełni.
Zmiana wprowadzaj ca limit stosowania preferencyjnych 50% kosztów uzyskania przychodów do wysoko ci 42 764 zł rocznie (połow kwoty podstawy opodatkowania okre lonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 85 528 zł)
dotyka nie tylko tych twórców, artystów, naukowców i dziennikarzy, których
roczne dochody przekraczaj przedmiotowy limit, ale tak e tych, którzy zarabiaj redniorocznie mniej, ale za to nieregularnie, np. w odst pach kilkuletnich. Jak
wynika z tabeli 2, osoba zarabiaj ca 50 tys. zł rocznie w okresie pi ciu kolejnych
lat z tytułu umowy o dzieło i stosuj ca 50-procentowe koszty uzyskania przychodu na omawianej zmianie przepisów nie straciła, bo jej roczny dochód wyniósł
25 tys. zł, czyli nie przekroczył 85 528 zł. Je li jednak ta sama osoba zarobi
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Tabela 2
Sposób wypłaty wynagrodzenia z praw autorskich i praw pokrewnych w latach 2013–
–2017

Wyszczególnienie
[zł]

2013

2014

2015

2016

2017

Σ

Roczny
przychód

250 000,00

–

–

–

–

250 000,00

Roczny
podatek
nale ny

53 786,00

–

–

–

–

53 786,00

Roczny
przychód

100 000,00

–

–

150 000,00

–

250 000,00

Roczny
podatek
nale ny

9 746,00

–

–

21 7896,00

–

31 532,00

Roczny
przychód

100 000,00

–

100 000,00

–

50 000,00 250 000,00

Roczny
podatek
nale ny

9 746,00

–

9 746,00

–

3 944,00

Roczny
przychód

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00 250 000,00

Roczny
podatek
nale ny

9 746,00

3 944,00

3 944,00

3 944,00

Roczny
przychód

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00 250 000,00

Roczny
podatek
nale ny

3 944,00

3 944,00

3 944,00

3 944,00

3 944,00

Udział
podatku
w dochodach
w latach
2013–2017
[%]

21,51

12,51

9,37
23 436,00

8,63
21 578,00

7,89
19 720,00

ródło: Obliczenia własne z wykorzystaniem skali podatkowej obowiązującej w latach 2013–
–2017.

250 tys. zł rocznie z tytułu umowy o dzieło w ci gu jednego roku, nie mo e zastosować kosztów uzyskania przychodu do dochodów przekraczaj cych kwot
limitu, czyli do dochodów wysoko ci 164 472 zł.
Nale y te zauwa yć, e udział podatku dochodowego w dochodach zmienia si w zale no ci od tego, czy osoba otrzymuje wynagrodzenie za uko czone
dzieło jednorazowo, czy sukcesywnie, np. za wykonanie cz ci dzieła, dwa, trzy
lub cztery razy w okresie pi ciu lat. W sytuacji otrzymania jednorazowego wynagrodzenia udział podatku dochodowego w dochodach wynosi 21,51%, obni a
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si a o 9 punktów procentowych w sytuacji gdy wynagrodzenie za stworzenie dzieła jest wypłacone w okresie dwóch lat, nast pnie obni a si o ponad 12
punktów procentowych, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w okresie trzech lat,
o blisko 13 punktów procentowych, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w okresie czterech lat, i tylko o niecałe 5 punktów procentowych, gdy wynagrodzenie
jest wypłacane przez pi ć lat.
Przeprowadzone rozwa ania pozwalaj na stwierdzenie, e wprowadzenie
limitu w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodu najdotkliwiej odczuj najbogatsi twórcy, arty ci, naukowcy i dziennikarze, w tym ci, którzy osi gn
z tego tytułu jednorazowe wynagrodzenie przekraczaj ce 85 528 zł po uko czeniu dzieła. Prowadzi to do wniosku, e je li praca nad utworem (dziełem) b dzie
trwała dłu ej ni rok, a ko cowy przychód przekroczy kwot 85 528 zł warto
zastanowić si nad cz ciowym rozliczeniem wykonywanych czynno ci w ka dym roku pracy nad utworem (dziełem).

Ocena danych empirycznych dotyczących przychodów
z praw autorskich i praw pokrewnych w kontek cie
budżetu państwa
Ministerstwo Finansów, uzasadniaj c cel wprowadzenia rocznego limitu kwotowego w wysoko ci 42 764 zł w zakresie stosowania kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do przychodów podatnika z praw autorskich i praw pokrewnych,
powoływało si na zwi kszenie dochodów bud etu pa stwa w wysoko ci 164 mln
zł. Analizuj c dane empiryczne zawarte w informacjach Departamentu Podatków
Dochodowych o rozliczeniach podatku dochodowego przez osóby ﬁzyczne [Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób ﬁzycznych za 2012 rok,
nformacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób ﬁzycznych za
2013 rok]9, nie mo na stwierdzić, i przyj ta regulacja faktycznie spowodowała
wpływy do bud etu pa stwa w przewidywanej wysoko ci. Analizuj c te dane, naley stwierdzić, e:
– bior c pod uwag liczb podatników, którzy uzyskali przychody wył cznie
z jednego ródła – z praw autorskich i praw pokrewnych – w 2013 roku
w porównaniu z rokiem poprzednim zwi kszyła si ona o 8393 podatników,
z kolei dochody tych podatników w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły si o 12 031 tys. zł, przy czym dochody z pozarolniczej działalno ci gospodarczej wzrosły w 2013 roku w porównaniu z rokiem
poprzednim o 2 799 782 tys. zł,
9

Na dzie przygotowania niniejszej publikacji brak dost pnych danych za lata 2014–2015.
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liczba podatników, którzy rozliczyli si z ﬁskusem, składaj c zeznanie na
formularz PIT-36L, czyli tych podatników, którzy uzyskali dochody z pozarolniczej działalno ci gospodarczej opodatkowanej według zasad ogólnych
według stawki liniowej 19%, wzrosła w 2013 roku w porównaniu z rokiem
poprzednim o 4,05% (z 429 096 podatników w 2012 roku do 446 485 podatników w 2013 roku).
Spowodowane jest to niew tpliwie tym, e w obronie przed znacz co rosn cym podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych, twórcy, arty ci, naukowcy
czy dziennikarze osi gaj cy rocznie przychody powy ej 85 528 zł zdecydowali
si na prowadzenie działalno ci twórczej w ramach pozarolniczej działalno ci
gospodarczej opodatkowanej według stawki liniowej 19%, co wa ne z mo liwoci odliczenia do 100% kosztów uzyskania przychodu, a nie tak jak w ramach
umowy o dzieło do wysoko ci 42 764 zł. Tylko je li ta grupa podatników zdecyduje si na wykonywanie pozarolniczej działalno ci gospodarczej, b dzie to
zwi zane z utrudnieniami, z jakimi b d musieli si zmierzyć – zamiast oddać
si w 100% działalno ci twórczej, artystycznej, naukowej czy dziennikarskiej
b d musieli: po wi cić czas na zało enie ﬁrmy, prowadzenie dokumentacji
ksi gowej i realizacj pozostałych obowi zków wła ciwych podmiotom gospodarczym. Prowadzenie przez t grup podatników pozarolniczej działalno ci
gospodarczej wywoła tak e skutki dla funkcjonowania systemu podatkowego
i organów podatkowych. Organy podatkowe, zobligowane do wła ciwego nadzoru i kontroli działalno ci podmiotów gospodarczych, b d musiały realizować
swoje obowi zki równie w stosunku do tej grupy społecznej, co niew tpliwie
zwi kszy koszt ich funkcjonowania.
Tabela 3 przedstawia liczb podatników, którzy uzyskali przychody z praw
autorskich i praw pokrewnych i dla których wła ciwym miejscowo do rozliczenia podatkowego za lata 2012–2015 był Urz d Skarbowy w Siedlcach, tabela 4
– liczb podatników, którzy uzyskali przychody wi ksze ni 85 528 zł z praw
autorskich i praw pokrewnych oraz redni wysoko ć kosztów dla tej grupy podatników w 2012 roku, tabela 5 – wysoko ć podatku nale nego zapłaconego
z ww. ródła przychodów, a tabela 6 – wysoko ć przeci tnego przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu przypadaj cego na jednego podatnika
osi gaj cych przychody z praw autorskich i praw pokrewnych.
Tabela 3
Liczba podatników osiągających przychody z praw autorskich i praw pokrewnych
Wyszczególnienie

2012

2013

2014

Liczba podatników

1436

1400

1374

ródło: Dane z systemu POLTAX Urzędu Skarbowego w Siedlcach.
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Tabela 4
Liczba podatników, którzy uzyskali przychody większe ni 85 528 zł z praw autorskich i praw
pokrewnych, oraz rednia wysoko ć kosztów dla tej grupy podatników w 2012 roku
Wyszczególnienie
Liczba podatników o przychodach
większych ni 85 528 zł
rednie koszty dla tej grupy
podatników [zł]

2012

2013

2014

19

7

3

61 631,50

–

–

ródło: Dane z systemu POLTAX Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

Tabela 5
Podatek nale ny od podatników osiągających przychody z praw autorskich i praw pokrewnych
Wyszczególnienie
Podatek nale ny [zł]

2012

2013

2014

1 082 291,00

910 337,00

997 629,00

ródło: Dane z systemu POLTAX Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

Tabela 6
Przeciętne przychody, koszty uzyskania przychodu oraz dochód przypadający na jednego
podatnika osiągającego przychody z praw autorskich i praw pokrewnych
Wyszczególnienie [zł]

2012

2013

2014

Przychód

8692,75

7247,51

7974,68

Koszty uzyskania przychodu

4346,38

3313,08*

3634,20**

Dochód

4346,38

3934,43

4340,48

*W 2013 roku 19 podatników było zobowiązanych do zastosowania limitu kosztów uzyskania
przychodu w wysoko ci 42 764 zł.
**W 2014 roku 8 podatników było zobowiązanych do zastosowania limitu kosztów uzyskania
przychodu w wysoko ci 42 764 zł.
ródło: Dane z systemu POLTAX Urzędu Skarbowego w Siedlcach.

–

–

Analizuj c dane empiryczne zawarte w tych tabelach, nale y stwierdzić, e:
liczba podatników, którzy uzyskali przychody z praw autorskich i innych
praw, zmniejszała si sukcesywnie w analizowanych latach 2012–2014,
w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła si o 36 podatników, a w 2014 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 26 podatników,
liczba podatników, którzy uzyskali przychody z praw autorskich i praw pokrewnych wi ksze ni 85 528 zł w 2012 roku, wynosiła 19, w latach 2013
i 2014 zmniejszyła si o odpowiednio ponad 63% (7 podatników) i ponad
84% (3 podatników),
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przeci tne przychody, koszty uzyskania przychodu oraz dochód przypadaj cy na jednego podatnika osi gaj cego przychody z praw autorskich i praw
pokrewnych kształtował si na zbli onym poziomie,
– podatek nale ny odprowadzony do bud etu pa stwa z omawianego ródła
przychodów nie zwi kszył si w 2013 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, wr cz przeciwnie był mniejszy o 171 954 zł, tj. o blisko 16%,
a w 2014 roku kształtował si na porównywalnym poziomie co w roku poprzednim (zwi kszył si o ok. 9%).
Zatem nale y zauwa yć, e wprowadzenie limitu zastosowania kosztów
uzyskania przychodu z praw autorskich i praw pokrewnych, bior c pod uwag
twórców, artystów i pracowników naukowych obj tych wła ciwo ci miejscow Urz du Skarbowego w Siedlcach, nie spowodowało zwi kszenia wpływów
do bud etu pa stwa. Nast pił wr cz realny spadek dochodów bud etowych
z tego tytułu w 2013 roku. Zaplanowany przez Ministerstwo Finansów wzrost
wpływów do bud etu pa stwa z tytułu omawianych w artykule zmian nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Stał si on jedynie dodatkowym instrumentem
obni aj cym przychody autorów pozbawionych w wi kszo ci stałych miesi cznych przychodów ze stosunku pracy, uzyskuj cych cz sto wynagrodzenie raz
w roku lub raz na kilka lat w zale no ci od rodzaju twórczo ci. Przychody z pracy autorskiej s nieregularne, niepewne, cz sto wypłacane z du ym opó nieniem
w stosunku do czasu wykonania zamówionego dzieła. Cz sto przychody te malej lub nikn całkowicie po krótkich okresach osi gania najwi kszych przychodów. W dłu szej perspektywie czasowej niemal nigdy nie s regularne ani
pewne.
Bez zawodów twórczych i ich znacznej roli w społecze stwie i gospodarce nie b dzie wzrostu dochodu narodowego i rozwoju gospodarczego. Zarówno wiedza, innowacje, wynalazczo ć, jak i twórczo ć kulturalna powinny mieć
rosn ce znaczenie w gospodarce. Pa stwu polskiemu powinno zale eć na tworzeniu warunków do wspierania wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego
poprzez zwi kszanie skali przychodów i dochodów z wszelkich form osobi cie
wykonywanej pracy twórczej, a nie na ich ograniczaniu, i to wył cznie po to,
eby osi gać prognozowane korzy ci bud etowe, a nie realne w postaci zwi kszenia w ten sposób wpływów podatkowych do bud etu pa stwa. Wprowadzenie przedmiotowych zmian nie ma zatem adnego faktycznego i racjonalnego
uzasadnienia. Ograniczenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu do
wysoko ci 42 764 zł podj te zostało bez uwzgl dnienia specyﬁki działalno ci
twórczej, artystycznej, naukowej czy dziennikarskiej, która wymaga szczególnego nakładu własnej pracy, innych, czasami bardzo du ych nakładów materialnych i niematerialnych, czasu potrzebnego na osi gni cie efektu twórczej inspiracji, który niejednokrotnie mierzony jest w miesi cach, a nawet latach. Ponadto
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nale y dodać, e polscy twórcy, arty ci, naukowcy czy dziennikarze najcz ciej
nie stanowi grupy społecznej o najwi kszych przychodach, a zatem nie powinna to być grupa społeczna, która ma ponosić koszty poprawy stanu ﬁnansów
publicznych.

Podsumowanie
Nale y stwierdzić, e zmiana dotycz ca stosowania kosztów uzyskania
przychodu przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy
wprowadzona od 1 stycznia 2013 roku jest niezasadna i przyczynia si do pogorszenia ich sytuacji materialnej. Zniech ca t grup społeczn do prowadzenia
działalno ci twórczej bez wzgl du na dziedzin oraz zniech ca j do anga owania si w działalno ć artystyczn , naukow i kulturaln .
Pa stwo polskie powinno aktywnie wspierać wszelkie formy pracy twórczej i jej kreatywne rezultaty, je li chcemy rozwijać nasz gospodark i zaspokajać potrzeby społeczne za pomoc tworzenia dóbr niematerialnych, nie za
wprowadzać antymotywacyjne ograniczenia w postaci limitowanych do kwoty
42 764 zł 50% kosztów uzyskania przychodu ograniczaj cych w ten sposób dochody z działalno ci twórczej osób o szczególnych predyspozycjach, talentach,
kwaliﬁkacjach i umiej tno ciach, których rezultaty pracy słu w ró ny sposób
ogólnemu po ytkowi publicznemu. Post p i rozwój oraz ich dynamika zale od
rozwoju, wiedzy i pracy twórczej, a tak e od twórczo ci kulturalnej, s to istotne
czynniki obrony przed skutkami kryzysu i wychodzenia z niego.
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Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono ocen skutków zmian stosowania kosztów
uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i
dziennikarzy z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, które polegały na
wprowadzeniu od 1 stycznia 2013 roku limitu kwotowego 42 764 zł. Realizacji
celu opracowania posłu ono si : (1) analiz danych pochodz cych z opracowa
Ministerstwa Finansów dotycz cych rozliczenia podatku dochodowego od osób
ﬁzycznych za lata 2012–2013, jak równie analiz danych z systemu POLTAX
Urz du Skarbowego w Siedlcach dotycz cych rozliczenia podatku dochodowego
od osób ﬁzycznych za lata 2012–2015 oraz (2) komentarzem do wprowadzonych
zmian stosowania kosztów uzyskania przychodów przez twórców, artystów, pracowników naukowych i dziennikarzy.
Po przeprowadzonej analizie oraz rozwa aniach stwierdzono, e przedmiotowe zmiany dotycz ce stosowania kosztów uzyskania przychodów przez omawian grup podatników ograniczaj ich dochody i działaj antymotywacyjnie
na ich aktywno ć zawodow .
Słowa kluczowe: podatek dochodowy od osób ﬁzycznych, 50% koszty uzyskania przychodów, prawa autorskie i prawa pokrewne

The evaluation of the results of changes in applying
tax deductible expenses by artists, academic workers
and journalists
Abstract
The paper contains of evaluation of the results of changes in applying tax
deductible expenses by artists, academic workers and journalists as copyrights
and related rights-holders resulting from the limit of 42,764 PLN introduced on
1 January 2013. The research was based on: (i) the analysis of data from the
Ministry of Finance regarding personal income tax settlement in 2012–2013,
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as well as the analysis of the data from POLTAX system from Urz d Skarbowy
w Siedlcach (eng. Tax Ofﬁce in Siedlce) regarding personal income tax settlement in 2012–2015 and (ii) the commentary of artists, academic workers and
journalists regarding the abovementioned changes.
The analysis indicated that changes in applying tax deductible revenues by
the group of taxpayers in question hinders their revenues and has an anti-motivational inﬂuence on their professional activity.
Key words: personal income tax, 50% income costs, copyrights and related
rights
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Proﬁl działalno ci indywidualnych gospodarstw
rolnych a korzy ci z VAT
Wstęp
Podatek VAT w polskim rolnictwie funkcjonuje od 2000 roku. Jednak wiadomo ć rolników w tej dziedzinie jest nadal niezadowalaj ca. Podczas wyboru
formy opodatkowania nie dostrzegaj oni barier o formalnym i organizacyjnym
podło u. A tymczasem bł dny wybór sposobu rozliczania podatku VAT skutkuje
znikomymi korzy ciami ﬁnansowymi, a nawet mo liwym wyst pieniem du ych
nadwy ek podatku nale nego nad naliczonym.
Działalno ć rolnicza jest specyﬁczn form działalno ci nieobj t ustaw
o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych czy te prawnych. Jedynym obowi zkiem podatkowym rolnika jest podatek rolny. Posiada on jednak prawo
wyboru formy rozliczania si z podatku VAT. Przy dokonywaniu tego wyboru
nale y wzi ć pod uwag obecnie obowi zuj ce przepisy podatku od towarów
i usług, w tym szczególnie stawki podatkowe na towary wytwarzane i zakupywane przez gospodarstwo. Istotne s równie aspekty ekonomiczne, takie jak
skala i proﬁl prowadzonej działalno ci oraz struktura wpływów i wydatków
w gospodarstwie. Podatek VAT stanowi element zarz dzania gospodarstwem
rolnym, dlatego podczas ostatecznego wyboru nale y uwzgl dnić jego wpływ na
stan ﬁnansów gospodarstwa.

System podatku VAT w działalno ci indywidualnych
gospodarstw rolnych
Rolnik ma prawo rozliczać si z podatku VAT według dowolnie wybranej
przez siebie formy. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004
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roku zawiera obszern deﬁnicj działalno ci rolniczej1. W my l przepisów ustawy wyró nić mo na dwie kategorie rolników:
– rolnik ryczałtowy, który korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (z wykluczeniem rolników, którzy s zobligowani do prowadzenia ksi g rachunkowych na podstawie art. 2 ustawy o rachunkowo ci),
– rolnik opodatkowany na zasadach ogólnych, który zło ył zgłoszenie o zarejestrowanie jako podatnik VAT.
Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik, który dokonuje dostaw produktów rolnych pochodz cych z własnej działalno ci rolniczej b d wiadczy usługi rolnicze. W tym przypadku zasadniczy ci ar podatku VAT spada na podatników
VAT, którzy dokonuj zakupów od rolników ryczałtowych. S oni ustawowo
zobowi zani do wystawiania faktur dokumentuj cych zakup produktów rolnych od rolników ryczałtowych i wypłacania im rekompensat z tytułu płaconych
przez tych rolników podatków w dokonywanych przez nich zakupach rodków
niezb dnych do prowadzenia działalno ci rolniczej. Rekompensata ta nazywana
jest zryczałtowanym zwrotem podatku i aktualnie wynosi 6,5% warto ci nabytych produktów [Ustawa... 2004, art. 115]. Szczególn procedur umo liwiaj c
otrzymanie zryczałtowanego zwrotu podatku przedstawia rysunek.
Specyﬁka działalno ci rolniczej wymaga specyﬁcznych form rozliczania
podatku od towarów i usług. Najwa niejsz ró nic mi dzy gospodarstwem rolnym a inn form działalno ci gospodarczej jest zryczałtowany zwrot podatku
VAT. Stanowi on swoist zach t , aby zwi kszać poziom produkcji [Arsenowic
i in., 2012, s. 232]. Jest tak e maksymalnym ułatwieniem dla rolników w kwestii
ewidencyjnej. Jednak wad tego systemu jest brak mo liwo ci odliczenia podatku zapłaconego przy zakupie rodków niezb dnych do prowadzenia działalno ci
rolniczej. Ta forma opodatkowania jest dobra dla małych gospodarstw, które nie
planuj realizacji inwestycji w postaci maszyn rolniczych b d budynków gospodarczych [Zabielska 2011, s. 64].

1
Ustawa okre la działalno ć rolnicz jako „produkcj ro linn i zwierz c , w tym równie produkcj materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj warzywnicz , gruntow , szklarniow i pod foli , produkcj ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych
i sadownicz , chów, hodowl i produkcj materiału zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów
u ytkowych, produkcj zwierz c typu przemysłowego lub fermowego oraz hodowl ryb i innych
organizmów yj cych w wodzie, a tak e uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy ro lin »in vitro«, fermow hodowl i chów drobiu
rze nego i nie nego, wyl garnie drobiu, hodowl i chów zwierz t futerkowych i laboratoryjnych,
chów i hodowl d d ownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowl innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym oraz sprzeda produktów gospodarki le nej
i łowieckiej, z wyj tkiem drewna okr głego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a tak e wiadczenie usług rolniczych”.
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Rolnik ryczaátowy nabywa
jednoczeĞnie prawo do
zryczaátowanego zwrotu podatku
naliczonego przy zakupach towarów
i usáug niezbĊdnych dla produkcji

Zryczaátowany zwrot
stanowi dla nabywcy (pod
pewnymi warunkami)
podatek naliczony
podlegający odliczeniu od
podatku naleĪnego

Zryczaátowany zwrot
wykazywany jest w fakturach
VAT RR wystawianych przez
nabywców produktów
rolnych. Oryginaá faktury
otrzymuje dostawca, a kopiĊ
– nabywca

Zwrot ten dokonywany jest
nie przez urzĊdy skarbowe,
lecz przez nabywców
produktów rolnych bĊdących
czynnymi podatnikami VAT

Zwrot dokonywany jest
w formie ryczaátu.
Stawka
zryczaátowanego zwrotu
podatku w 2016 roku
wynosi 6,5%

Rysunek
Procedura otrzymania zryczałtowanego zwrotu podatku
ródło: Opracowanie własne na podstawie Bielęda i inni [2012, s. 379].

Obowi zek przej cia na zasady ogólne pojawia si w momencie, gdy przychody ze sprzeda y towarów lub usług przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwot 150 tys. zł.
Je eli rolnik zrezygnuje ze zwolnienia z VAT-u, to dopiero po upływie trzech
lat od daty rezygnacji oraz przej cia na zasady ogólne b dzie mógł odzyskać
status rolnika ryczałtowego [Ustawa... 2004, art. 43]. B d c czynnym płatnikiem
VAT, rolnik jest zobowi zany do ka dorazowego wystawiania faktur sprzeday VAT, jak równie dokumentowania zu ycia produktów rolnych dla potrzeb
funkcjonowania gospodarstwa rolnego (faktura wewn trzna), a tak e wszelkiego
rodzaju darowizny.
Rolnik musi stosować odpowiedni stawk podatku VAT, bez wzgl du na
sposób, w jaki b dzie si rozliczał. Podstawowa wynosi 23%, a wi kszo ć produktów ywno ciowych opodatkowana jest najni sz stawk , która wynosi 5%.
Niektóre towary i usługi (w tym tak e zwi zane z rolnictwem) opodatkowane s
stawk obni on , która obecnie wynosi 8%. Towary i usługi sprzedawane poza
granicami kraju opodatkowane s stawk 0%.
Reasumuj c, Polska wykazała znaczn dyscyplin przy wprowadzaniu podatku VAT w rolnictwie po integracji z Uni Europejsk . Obecnie rolnik sam wybiera metod rozliczania z podatku VAT, która jest dla niego najbardziej odpowiednia, a przy tym opłacalna. Nale y pami tać, i mechanizm rozlicze podatku
VAT powinien być wygodny zarówno dla gospodarstw domowych, jak i całego
społecze stwa [Frecauteanu i Chislaru 2013, s. 159]. Ewidencja podatkowa nie
jest zatem skomplikowana, a jej ewentualne prowadzenie nie nastr cza kłopotów
rolnikowi, ponadto mo e przyzwyczaić go do zbierania i przechowywania dokumentacji. Ewidencja podatku VAT jest zatem niezwykle istotna dla rachunkowoci, poniewa stanowi wst p do jej wprowadzenia w gospodarstwach rolnych. Po
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pewnym okresie rozlicze z podatku od towarów i usług rolnik b dzie czuł si
pewnie, b dzie posiadał wi kszy zakres wiedzy z tej dziedziny, a tak e odczuwał
wi ksz potrzeb pozyskiwania informacji dla celów zarz dzania swoj działalno ci . W tej kwestii ewidencja podatkowa nie jest ju wystarczaj ca i zachodzi
potrzeba prowadzenia rachunkowo ci.

Przegląd literatury dotyczącej oceny formy rozliczania
podatku VAT w gospodarstwach rolnych
Wielu ekonomistów zajmowało si ju problematyk podatku VAT w rolnictwie. Badania te dotyczyły zarówno wyboru jednej z dwóch prawnie obowi zuj cych form podatku VAT w rolnictwie, jak i racjonalno ci jego funkcjonowania.
W pierwszym przypadku badane były gospodarstwa o ró nym proﬁlu działalnoci. A. Sadowski i A. Baer-Nawrocka [2011, s. 31] przeprowadzili analiz gospodarstwa rolnego, którego główny kierunek produkcji stanowi tucz trzody chlewnej w cyklu zamkni tym. W badanym okresie rolnik korzystał ze zwolnienia z
podatku od towarów i usług. Analiza wykazała, i w 2010 roku nie było podstaw
do rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych. Po redni przyczyn był proﬁl prowadzonej działalno ci, a bezpo redni – wydatki z nim zwi zane. Rolnik
nie inwestował, co przyczyniło si do ekonomicznej opłacalno ci zryczałtowanego sposobu rozliczania VAT.
Analiz dotycz c wyboru formy podatku VAT podj ła si równie W. Turowska [2010, s. 229], przeprowadzaj c badania w gospodarstwie o produkcji ro linnej.
W tym przypadku opłacalna byłaby rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT. Wpływa na to prowadzenie działalno ci inwestycyjnej, jak równie preferencyjna stawka
podatku na produkty rolne. Dodatkowym motywatorem do rezygnacji ze zryczałtowanego zwrotu podatku VAT jest mo liwo ć skorzystania z programów unijnych.
Podobne badania przeprowadziła A. Ginter [2011, s. 41] w grupie 16 gospodarstw rolnych o zró nicowanym proﬁlu działalno ci2. Analizy te wykazały, i
tylko jedno gospodarstwo prowadz ce produkcj ro linn mogłoby z korzy ci
ﬁnansow zrezygnować z rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych (przy
zało eniu braku inwestycji w rodki trwałe). We wszystkich pozostałych przypadkach zmiana przyniosłaby strat . Przeprowadzone analizy dowodz , i rolnicy, których gospodarstwa zostały poddane badaniu, licz si z konsekwencjami
dokonywanego wyboru systemu rozlicze VAT. Dodatkowo gospodarstwa rolne, które opieraj swoj strategi rozwoju na modernizacji parku maszynowego,
osi gaj korzy ci ﬁnansowe z bycia podatnikiem VAT.
Spo ród badanych gospodarstw dziewi ć było płatnikami VAT, a pozostali korzystali ze zryczałtowanej formy zwrotu podatku.
2
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W 2003 roku W. Starzy ska i D. Starzy ska [2003, s. 105] dokonały próby analizy opłacalno ci formy rozliczania podatku VAT w obliczu przyst pienia
Polski do Unii Europejskiej. Analizowano gospodarstwa podlegaj ce zwolnieniu
z podatku VAT. Okazało si , i z tego tytułu rolnik poniósł straty, a przej cie na
zasady ogólne spowodowałoby wzrost przychodów, które skłaniałoby gospodarstwo do dalszych inwestycji.
Próba badawcza w postaci rolników prowadz cych rachunkowo ć w ramach
ZSRGR (obecnie Polski FADN) była przedmiotem bada w pracy D. Starzy skiej
i J. Wiktorowicz [2006, s. 63]. Analizy tych autorów (ju po przyst pieniu Polski
do UE) dowiodły, i przed 1 maja 2004 roku bardziej opłacalne były zasady ryczałtowe dla gospodarstw o nast puj cych proﬁlach działalno ci: drobiarskich,
zajmuj cych si upraw zbó , rzepaku, buraków cukrowych i ziemniaków. Zasady ogólne natomiast były preferowane przez gospodarstwa zajmuj ce si hodowl owiec, warzywnictwem i produkcj tzw. pozostałych ro lin przemysłowych.
Sytuacja zmieniła si po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej i zwi zanej
z tym zmianie stawek podatku VAT. Rolnicy, którzy prowadz gospodarstwo
rolne o produkcji zwierz cej, lecz nie ponosz wydatków zwi zanych z inwestycjami w rodki trwałe, mog nadal pozostawać przy zwolnieniu z podatku od
towarów i usług. Produkcja ro linna natomiast sprzyja decyzji o wyborze zasad
ogólnych rozliczenia podatku VAT.
Oceny racjonalno ci funkcjonowania systemu podatku od towarów i usług
na podstawie ankiety przeprowadzonej w ród rolników podj ł si R. Rosi ski
[2013, s. 308]. Jego badania dotyczyły grupy 250 gospodarstw rolnych, z czego
43% stanowili ryczałtowcy, 23% płatnicy VAT, a pozostali – gospodarstwa nietowarowe niedokonuj ce sprzeda y towarów na zewn trz. Badania te potwierdziły,
i najistotniejszym czynnikiem wyboru metody opodatkowania s wydatki inwestycyjne, a tak e doradztwo ze strony instytucji zewn trznych (biura rachunkowe, o rodki doradztwa rolniczego). Rolnicy, którzy nie zdecydowali si na przejcie na zasady ogólne, argumentowali to zbyt małymi osi ganymi dochodami
oraz ograniczon wielko ci swojego gospodarstwa. Przyczyn była tak e obawa przed prowadzeniem ewidencji na potrzeby VAT. Ju wcze niej zastrze enia
te zostały udowodnione przez M. Wasilewskiego i K. Gruziel [2006, s. 144],
którzy przeprowadzili ankiet w grupie 101 rolników. Ankietowani przyznali, e
system VAT jest zbyt skomplikowany. Według nich metoda ta jest nieopłacalna
i stwarza konieczno ć korzystania z usług biur rachunkowych.
Reasumuj c, po integracji z Uni Europejsk opodatkowanie gospodarstw
rolnych podatkiem od towarów i usług stało si bardziej dla nich opłacalne.
Wi ksze korzy ci ﬁnansowe z tytułu VAT uzyskiwane s jednak w gospodarstwach o proﬁlu ro linnym, a prowadzenie działalno ci inwestycyjnej stanowi
determinant wyboru zasad ogólnych rozlicze tego podatku. Obecnie coraz
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wi cej rolników decyduje si na rezygnacj z formy zryczałtowanej. Nadal jednak du a ich grupa uwa a, i podatek VAT jest jedynie utrudnieniem. Rolnicy
korzystaj cy ze zwolnienia na mocy ustawy o podatku od towarów i usług, nie
płac c VAT, nie maj mo liwo ci odliczenia podatku naliczonego, który zawiera
si w dokonywanych przez nich zakupach. Jednak rekompensata, jak otrzymuj
w formie zryczałtowanego zwrotu, cz sto przekracza kwot podatku naliczonego, co mo e zostać uznane za subsydiowanie rolnictwa. W tym miejscu pojawia
si problem zwi zany z bud etem pa stwa. Zryczałtowany zwrot podatku VAT
rolników przyczynia si do zmniejszenia dochodów do bud etu, co z kolei wpływa na zmniejszenie funduszy dost pnych dla innych programów rz dowych.
W rezultacie efekt jest taki sam, jak dokonywanie bezpo redniego wydatku
[Dziemanowicz 2007, s. 56]. Obci enie rolnictwa podatkiem VAT wywołałoby równie pozytywny skutek z punktu widzenia bud etu pa stwa, dlatego te
nale y prowadzić działania zmierzaj ce do upowszechnienia wiedzy rolników
w tej dziedzinie, aby rodki ﬁnansowe wynikaj ce z nadwy ki z tytułu VAT mogły zasilić bud et ich gospodarstw.

Metodyka i cel badań
Badania empiryczne przeprowadzono w dwóch gospodarstwach o proﬁlach
produkcji ro linnej i zwierz cej poło onych na terenie województwa łódzkiego,
w powiecie ł czyckim. Dobór obiektów do bada był celowy. Dane ﬁnansowe
uzyskano z ewidencji podatku od towarów i usług, a informacje o strukturze
upraw i charakterystyce danego gospodarstwa rolnego otrzymano podczas wywiadów pogł bionych z rolnikami. W ród danych empirycznych zauwa yć mo na rozbie no ć stawek podatku VAT w poszczególnych latach. Od 1 stycznia
2011 roku obowi zuj nowe regulacje prawne dotycz ce podwy szonych stawek podatku od towarów i usług: z 22 na 23%, z 7 na 8% i z 3 na 5%. Wydatki,
o których mowa w cz ci empirycznej, dotycz wydatków gospodarstwa rolnego
wraz z wydatkami w cało ci poniesionymi na zakup rodków trwałych.
Celem opracowania jest ocena i próba wskazania najkorzystniejszej formy
opodatkowania VAT z punktu widzenia proﬁli produkcji ro linnej i zwierz cej
działalno ci indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Wyniki badania empirycznego
Badane gospodarstwo rolne o proﬁlu produkcji ro linnej posiada 52 ha UR
i jest zlokalizowane w województwie łódzkim. W okresach wiosennym i letnim
dominuje w nim uprawa warzyw kapustnych, które s na bie co sprzedawane
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na rynku hurtowym, a warzywa korzenne (pietruszka, marchew, seler) przeznaczone s do obrotu w okresie zimowym. Po zbiorach przechowywane s w komorach chłodniczych i sukcesywnie przygotowywane do sprzeda y. W okresie
letnim rolnik wiadczy równie usługi kombajnowania zbó . Ka dego roku gospodarstwo korzysta z dopłat bezpo rednich i doﬁnansowania inwestycji pochodz cych z funduszy europejskich (SAPARD – Sektorowy Program Operacyjny,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Taki proﬁl produkcji wymaga zakupu
podstawowych rodków do produkcji ro linnej (nawozy, kwaliﬁkowany materiał
siewny, rodki ochrony ro lin).
Gospodarstwo ro linne wyposa one jest we wszystkie niezb dne maszyny
rolnicze słu ce do uprawy gleby, piel gnacji i ochrony ro lin. Mimo to rolnik
nadal inwestuje w rozwój gospodarstwa, o czym wiadcz inwestycje w rodki trwałe. W I kwartale 2010 roku zakupiono ci gnik rolniczy Zetor Forterra
o warto ci 126 tys. zł brutto. Wi kszo ć wydatków stanowi zakupy opodatkowane stawkami 22% i 23%. Nale do nich rodki trwałe oraz rodki niezb dne
do prowadzenia działalno ci rolniczej.
Badane gospodarstwo o proﬁlu produkcji zwierz cej posiada ponad 40 ha
UR i równie poło one jest w centralnym regionie Polski – w województwie
łódzkim. Na proﬁl produkcji składa si chów krów mlecznych (stado podstawowe 15 sztuk). Dodatkowo gospodarstwo sprzedaje bydło opasowe. Stado
w badanym okresie liczyło 35 sztuk młodych opasów i 15 ciel t. W gospodarstwie
uprawia si zbo a, kukurydz oraz trawy. Bydło ywione jest li ćmi buraczanymi, wysłodkami oraz pasz tre ciw (zbo em pochodz cym z gospodarstwa).
Nadwy ka rocznej produkcji zbó ma charakter towarowy. W zwi zku z proﬁlem
produkcji główne wydatki gospodarstwa zwi zane s z nabywaniem podstawowych rodków produkcji zwierz cej. S to w szczególno ci preparaty i dodatki
paszowe, w tym koncentraty dla opasów, a tak e preparaty mlekozast pcze dla
ciel t. Gospodarstwo korzysta równie z dora nych usług weterynaryjnych, co
zwi zane jest z wydatkiem na zakup leków. Znaczn cz ć wydatków stanowi
równie zakupy rodków do uprawy zbó i kukurydzy (nawozy, materiał siewny,
rodki ochrony ro lin). Wi kszo ć opodatkowana jest 23-procentow stawk VAT.
W 2011 roku nast pił prawie dwukrotny wzrost wydatków zwi zanych z decyzj
rolnika o modernizacji gospodarstwa.
Zarówno gospodarstwo o proﬁlu produkcji ro linnej, jak i zwierz cej ponosi wydatki ogólnogospodarcze, na które składaj si wydatki na: paliwo, energi elektryczn , energi ciepln , wod , gaz, a tak e ubezpieczenie społeczne
(KRUS) oraz ubezpieczenie maj tkowe, podatek rolny, obsług kredytów bankowych (tab. 1).
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Tabela 1
Struktura wydatków* badanych gospodarstw rolnych o profilach produkcji ro linnej i zwierzęcej w latach 2010–2011
Profil produkcji
gospodarstwa
rolnego

Lata

2010

Ro linne

2011

2010

Zwierzęce

2011

Kwartały

Wydatki brutto [zł]

VAT naliczony [zł]

I

177 046

33 594

II

48 062

6 274

III

55 217

7 812

IV

192 103

39 674

razem

472 428

87 354

I

193 915

26 990

II

64 629

11 764

III

39 160

7 912

IV

66 415

13 196

razem

364 119

59 862

I

46 397

4 695

II

39 929

4 380

III

14 673

1 909

IV

16 162

1 482

razem

117 161

12 466

I

58 691

6 139

II

81 272

7 814

III

34 286

5 287

IV

74 005

10 630

razem

248 254

29 870

*Badania dotyczą wydatków gospodarstwa rolnego wraz z wydatkami w cało ci poniesionymi
na zakup rodków trwałych.
ródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadu z rolnikiem.

Na przychody z działalno ci gospodarstwa ro linnego składa si w głównej mierze przychód ze sprzeda y warzyw opadatkowany odpowiednio stawkami VAT: 3% w 2010 roku i 5% w 2011 roku. Struktura przychodów gospodarstwa rolnego jest raczej jednorodna. W obu badanych latach dominuje sprzeda warzyw opodatkowana najni sz stawk , która stanowi ponad 90% obrotu.
W 2010 roku pojawiła si sprzeda zwolniona z podatku, na któr składa si
usługa kombajnowania. Po zmianie przepisów w 2011 roku usługa ta została
obci ona 5-procentow stawk podatku VAT. W IV kwartale 2011 roku rolnik dokonał sprzeda y cz ci starego parku maszynowego, st d te wyst puj
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przychody opodatkowane 23-procentow stawk VAT. Podwy szenie stawek
podatku VAT w 2011 roku przyczyniło si do znacznego wzrostu kwot podatku
VAT, rozliczanego zarówno na zasadach ogólnych, jak i w formie zryczałtowanej. Przy wzro cie przychodów ze sprzeda y o 20% podatek VAT nale ny wzrósł
prawie trzykrotnie, a jego zryczałtowana forma o ponad 34% w porównaniu z
rokiem poprzednim (tab. 2).
Tabela 2
Struktura przychodów badanych gospodarstw rolnych o profilach produkcji ro linnej
i zwierzęcej w latach 2010–2011
Profil produkcji gospodarstwa rolnego

Lata

2010

Ro linna

Kwartały

Stawka
podatku
[%]

Warto ć
netto
sprzeda y
[zł]

I

3

30 740

922

1 844

II

IV

3
zwolniona
3
3

113 400
15 000
87 325
12 714

3 402
–
2 620
381

6 804
–
5 239
763

razem

×

259 179

7 325

14 650

III

I

5

111 480

5 574

7 804

5

146 320

7 316

10 242

III

razem

5
5
8
23
×

16 932
4 412
1 600
30 000
310 744

847
221
128
6 900
20 986

1 185
309
112
–
19 652

IV

Zwierzęca

2011

Zryczałtowany zwrot
podatku VAT
[zł]

II
2011

2010

VAT nale ny
[zł]

I

3

18 498

555

1 110

II

3

15 932

478

956

III

3

19 337

580

1 160

IV

3

11 478

352

689

razem

×

65 245

1 965

3 915

I

8

8 976

718

628

II

8
5
8
5
8
×

36 861
11 580
46 942
5 630
37 186
147 175

2 949
579
3 755
282
2 975
11 258

2 580
811
3 286
394
2 603
10 302

III
IV
razem

ródło: Opracowanie własne na podstawie wywiadu z rolnikiem.
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W 2010 roku poziom sprzeda y gospodarstwa o proﬁlu produkcji zwierz cej
wynikał głównie ze sprzeda y mleka i z drobnej nadwy ki ziarna zbó . W 2011
roku gospodarstwo odnotowało ponaddwukrotny wzrost poziomu przychodów,
co było spowodowane (prócz regularnej sprzeda y mleka) wyprzeda cz ci
stada młodych opasów. Efekt tych transakcji został odzwierciedlony w podatku
nale nym, który wzrósł w porównaniu z 2010 roku o 9293 zł, a zryczałtowany
zwrot wyniósłby zaledwie 10 302 zł wobec 3915 zł w 2010 roku. Tak du ych
wpływów rolnik nie jest jednak w stanie generować corocznie. Wynika to ze specyﬁki hodowli stada opasowego. Chów młodego ywca wołowego trwa bowiem
półtora roku, a wi c przy zrównowa onej hodowli takie przychody odnotowywane mog być co drugi rok. Wi ksze warto ci podatku nale nego i zryczałtowanego zwrotu wynikaj równie ze zmiany przepisów podatkowych.
W tabeli 3 zaprezentowano wyniki analizy ró nych form rozliczania podatku od towarów i usług. W badanych latach najbardziej opłacaln form dla gospodarstwa ro linnego s zasady ogólne, pomimo wzrostu w 2011 roku warto ci
zryczałtowanego zwrotu o 5002 zł. Wynika to ze struktury wydatków (charakterystycznej dla produkcji ro linnej), w których przewa aj zakupy opodatkowane
najwy szymi stawkami VAT – 22 i 23%. Zwrot z tytułu VAT rozliczanego na zasadach ogólnych w 2010 roku był a o ponad 65 tys. zł wi kszy od zryczałtowanego zwrotu. Rolnik mo e przeznaczyć pozyskane rodki na dodatkowe inwestycje
w park maszynowy b d budynki gospodarcze. Zryczałtowana forma spełniłaby
takie oczekiwanie inwestycyjne w przypadku wydatków na produkty opodatkowane niskimi stawkami VAT. W przypadku aktualnej formy rozliczania si
z tytułu VAT rolnik ma mo liwo ć odliczenia du ych wydatków zwi zanych
z prowadzeniem działalno ci rolniczej. Wyniki bada jednoznacznie wskazuj ,
i przy obecnych stawkach podatku VAT, analizowanej strukturze produkcji,
Tabela 3
Porównanie form rozliczania podatku od towarów i usług
Profil produkcji
gospodarstwa
rolnego

Ro linna

Zwierzęca

Lata

VAT
VAT
nale ny naliczony
[zł]
[zł]
87 354

Zwrot na
zasadach
ogólnych
[zł]

Zryczałtowany
zwrot podatku
VAT [zł]

Ró nica

80 029

14 650

65 379

2010

7 325

2011

20 986

59 862

38 876

19 652

19 224

ró nica

13 661

–27 492

–41 153

5 002

–

2010

1 965

12 466

10 501

3 915

6 586

2011

11 258

29 870

18 612

10 302

8 310

ró nica

9 293

17 404

8 111

6 387

–

ródło: Opracowanie własne.
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prowadzonej działalno ci inwestycyjnej oraz relacjach cenowych zasadny był
wybór zasad ogólnych rozliczania podatku VAT przez omawiane gospodarstwo
rolne.
Podobne stwierdzenie dotyczy gospodarstwa o proﬁlu produkcji zwierz cej. Bior c pod uwag badany przedział czasowy, uzasadniony jest wybór zasad
ogólnych rozliczania podatku VAT. Po zmianie przepisów w 2011 roku zryczałtowany zwrot podatku VAT byłby mniejszy o 8310 zł w porównaniu ze zwrotem
uzyskanym z rozliczenia na zasadach ogólnych. W porównaniu do gospodarstwa
o proﬁlu produkcji ro linnej warto ci podatku naliczonego s znacznie mniejsze.
Decyduj ce znaczenie ma jednak 23-procentowa stawka podatku VAT płacona
w cenie zakupionych materiałów. W przypadku gospodarstw hodowlanych wyst puje mniejsza ilo ć zakupów obci onych najwy sz stawk podatku VAT.
Rezygnuj c ze statusu czynnego płatnika VAT i tym samym powracaj c do zwolnienia z podatku VAT, rolnik utraciłby 14 896 zł. Takie rodki s wystarczaj ce
na utrzymanie hodowli przez rok.

Wnioski końcowe
Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika, i :
1. Najbardziej opłacaln form rozliczania podatku od towarów i usług s
zasady ogólne. Dotyczy to zarówno gospodarstwa rolnego zajmuj cego
si produkcj ro linn , jak i gospodarstwa o proﬁlu produkcji zwierz cej.
W najwi kszym stopniu decyduje struktura wydatków, w której przewa aj wydatki na towary opodatkowane najwy szymi stawkami VAT: 22 oraz
23%.
2. Mo liwo ć pełnego odliczenia podatku VAT staje si stymulatorem modernizacji gospodarstw rolnych. Nale y zwrócić uwag na konieczno ć
podejmowania przedsi wzi ć inwestycyjnych w małych i rednich gospodarstwach towarowych, gdy wpływa to pozytywnie na wysoko ć zwrotu
z tytułu podatku VAT. Dodatkowym impulsem do działania mog być fundusze unijne.
3. Rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych okazało si być korzystniejsz form w gospodarstwie o produkcji ro linnej. W badanym gospodarstwie rolnik ponosi bardzo du e wydatki na zakup rodków niezb dnych do
prowadzenia działalno ci, ale tak e inwesuje fundusze w poszerzanie parku
maszynowego. Działania takie w znacznym stopniu wpływaj na wysoko ć
podatku naliczonego.
4. Gospodarstwo rolne o proﬁlu produkcji zwierz cej czerpie znacznie mniejsze korzy ci ﬁnansowe z podatku VAT bez wzgl du na wybór formy rozli-

34
czania. Nale y zwrócić uwag , i w porównaniu do gospodarstwa o produkcji ro linnej ró nica mi dzy zasadami ogólnymi a zryczałtowanym zwrotem z podatku VAT w gospodarstwie o produkcji zwierz cej jest niewielka
(tab. 3). Taka sytuacja mo e wpływać na w tpliwo ci rolnika co opłacalno ci i w konsekwencji doprowadzić do tego, e zrezygnuje ze zwolnienia
z podatku VAT.
Pami tać przy tym nale y, i wyniki te s prawidłowe jedynie dla dwóch badanych w opracowaniu gospodarstw. Wybór optymalnej formy opodatkowania
jest spraw indywidualn ka dego rolnika, zale n od wielu czynników, m.in.:
ekonomicznych, organizacyjnych, formalnych oraz prawnych. Przed dokonaniem wyboru nale y przeanalizować wszystkie aspekty, w tym wielko ć danego
gospodarstwa oraz proﬁl i skal produkcji.
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Abstrakt
Celem artykułu jest ocena i próba wskazania najkorzystniejszej formy opodatkowania VAT z punktu widzenia proﬁlu działalno ci indywidualnego gospodarstwa rolnego. Autorzy dokonali analizy dotychczas przeprowadzonych krajowych bada w zakresie opłacalno ci formy podatku VAT. Zarówno analiza literatury, jak i rezultaty przeprowadzonych bada wykazuj najwi cej ekonomicznych
korzy ci z wyboru opodatkowania VAT na zasadach ogólnych. Zwraca si przy
tym uwag na konieczno ć przeprowadzenia regularnych inwestycji w gospodarstwie, które mog zagwarantować zwrot podatku od towaru i usług. Najwi ksze nadwy ki podatku naliczonego nad nale nym odnotowano w gospodarstwie
o proﬁlu produkcji ro linnej, co stanowi o przewa aj cej opłacalno ci tego proﬁlu działalno ci z punktu widzenia wyboru formy opodatkowania VAT.
Słowa kluczowe: podatek VAT, zryczałtowany zwrot podatku, zasady ogólne

Proﬁtability of settlement scheme VAT in activities
of individual farms
Abstract
The aims of the paper are to estimate and indicate the most favorable VAT settlement scheme in individual farms. Authors analyzed previous domestic research
in terms of proﬁtability of various VAT forms. Both, the analysis of literature and
own research, show that it is the most proﬁtable for the farmers to pay VAT according to the general principles. The article pays attention to the need for regular investment on the farm due to greater beneﬁts of VAT. The biggest difference
between charged tax and tax due was noticed on a farm with plant production.
It means, that plant production is much more rational form the point of view of
VAT form.
Key words: VAT, lump-sum tax, general principles
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Ryzyko cenowe na rynku produktów
rolno-żywno ciowych: źródła, skutki
i sposoby zarządzania
Wstęp
Jednym z najistotniejszych działów gospodarki narodowej wi kszo ci krajów na wiecie jest sektor rolno- ywno ciowy. Zajmuje si on wytwarzaniem,
gromadzeniem, przetwarzaniem, a tak e dystrybucj produktów pochodzenia
rolniczego. Ze wzgl du na swoj specyﬁk poddany jest on oddziaływaniu wielu ró norodnych czynników natury: mikro-, mezo- i makroekonomicznej, społecznej, przyrodniczej oraz politycznej. W ród nich za jedne z najwa niejszych
uznaje si rynkowe ceny nabywanych i sprzedawanych produktów. Analizuj c
wielowymiarowo ć tego sektora, mo na dostrzec ró nego rodzaju zagro enia
oraz ryzyko wyst puj ce w ła cuchu rolno- ywno ciowym, wpływaj ce na
funkcjonowanie uczestnicz cych w nim podmiotów oraz wysoko ć osi ganych
przez nie dochodów. Ryzyko w sektorze rolno- ywno ciowym nie stanowi jednak wył cznie problemu jego pojedynczych podmiotów; mo e ono skutkować
nieefektywn alokacj czynników wytwórczych w całej gospodarce narodowej,
przyczyniaj c si do obni enia ogólnego bogactwa kraju.
Gwałtowne wahania cen stanowi zasadniczy element niepewno ci i niepokoju zarówno w ród producentów, jak i konsumentów, zwłaszcza gdy dotycz
ywno ci lub surowców, od których zale y bezpiecze stwo ywno ciowe i zapewnienie rodków do ycia licznych społecze stw.
W przededniu II wojny wiatowej John Maynard Keynes [1938] pisał: „Wahania cen głównych surowców, które s produkowane i sprzedawane w warunkach nieograniczonej konkurencji s do ć zdumiewaj ce”. Wahania cen nie były
jednak wówczas a tak znaczne, jak ich bezprecedensowe ﬂuktuacje na globalnych rynkach towarowych w czasie kryzysu cenowego lat 2007–2008 oraz ostat-
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niego globalnego kryzysu ﬁnansowego i wielkiej recesji. Problem nadmiernej
niestabilno ci cen produktów pierwotnych nie nale y wył cznie do współczesnych. Rynki tych produktów s strukturalnie nara one na gł bok nierównowag : naprzemienne nadwy ki i niedobory poda y, z chwiejno ci cen, która
z perspektywy wieków wydaje si być trwał cech sektora pierwotnego1 (w tym
rolnictwa) w odró nieniu od innych sektorów. Jak zaznaczaj Czy ewski i St pie [2011], rolnictwo nara one jest na stosunkowo du e ryzyko waha poda y
i cen ze wzgl du na swoiste wła ciwo ci ziemi jako czynnika produkcji. Inni
autorzy [Wang i Barrett 2007] uwa aj , e sektor rolny jest bardziej wra liwy na
ryzyko cenowe ze wzgl du na to, e wytwarzane przez niego produkty w mniejszym stopniu nadaj si do magazynowania (przechowywania) ni wyroby przemysłowe. Ponadto zró nicowanie produktów rolnych jest relatywnie mniejsze,
a podmioty je wytwarzaj ce liczniejsze [Carter i Gunning-Trant 2010].
Na przestrzeni dziejów niekorzystne skutki cykli rolnych były ograniczane
głównie poprzez scentralizowan redystrybucj produktów. Ju w staro ytnych
miastach greckich i rzymskich (od czasów cesarza Oktawiana Augusta do upadku imperium) nadzór nad poda i dystrybucj zbó powierzano urz dnikowi
publicznemu (tzw. praefectus annonae). Urz dy prefekta przetrwały, pod ró nymi nazwami, przez okres redniowiecza a do pocz tku nowo ytnej ery. Te
wa ne funkcje pełnił zarz d spichlerzy publicznych, które funkcjonowały jako
zapasy buforowe, gromadz c zbo e w latach obﬁto ci, aby je redystrybuować
w latach niedostatku. Z praktyki tej zrezygnowano dopiero w XVIII i XIX wieku
wraz ze stopniowym powstawaniem i z rozpowszechnianiem si doktryny wolnego handlu [Fantacci 2012, Fantacci i in. 2012]. Konkurencyjne rynki towarowe
niew tpliwie przynosz korzy ci poprzez zmniejszenie rent ekonomicznych, promowanie innowacji i zwi kszanie produktywno ci. S one jednak zawodne m.in.
w unikni ciu cykliczno ci produkcji, z któr wi
si wahania cen rynkowych.

Cele, metody i źródła badań
Głównym celem artykułu jest zidentyﬁkowanie przyczyn, skutków i metod
ograniczania ryzyka cenowego wyst puj cego na rynku produktów rolno- ywno ciowych. W zrealizowaniu tego zamierzenia pomogło wyznaczenie celów
1

Trójpodział gospodarki narodowej na sektory: (1) pierwotny, (2) przetwórczy i (3) usług, zaproponowany został m.in. przez Nicholasa Kaldora [1967] do analizy etapów rozwoju gospodarczego kraju. Do sektora pierwotnego (pierwotnej działalno ci gospodarczej) zaliczył on: rolnictwo,
łowiectwo, le nictwo, rybołówstwo, rybactwo, górnictwo i kopalnictwo, a wi c pozyskiwanie
surowców naturalnych. Wcze niej rozró nienia mi dzy produkcj pierwotn , wtórn i tercjaln
dokonali Allan Fisher [1939] oraz Colin Clark [1940].
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szczegółowych: dokonanie przegl du ekonomicznych koncepcji ryzyka, zlokalizowanie ródeł ryzyka cenowego, umiejscowienie rynkowego ryzyka cenowego
w ród innych rodzajów ryzyka w sektorze rolno- ywno ciowym ze wskazaniem
mechanizmu transmisji tego ryzyka w ramach ła cucha dostaw ywno ci; zbadanie stabilno ci w czasie cen produktów rolnych w Polsce oraz przedstawienie
głównych tendencji wykorzystania sposobów i instrumentów ograniczaj cych
ryzyko cenowe i jego skutki.
Wykorzystano metod studium literatury naukowej oraz analizy statystycznej
bazuj cej na danych GUS. Jako e za podstaw do oceny ryzyka cenowego najcz ciej przyjmuje si zmienno ć historyczn (ex post) cen [Sta ko i Hamulczuk
2009], do oszacowania ryzyka cenowego posłu yły współczynniki zmienno ci
ła cuchowych indeksów cen globalnej produkcji rolniczej oraz indeksów nominalnych cen sprzeda y wybranych produktów rolnych w latach 1995–2013.
W badaniu własnym przyj to m.in. za Allanem Willettem, e ryzyko jest
to same z niepewno ci wyst pienia okre lonego zdarzenia [Willet 1901].

Ryzyko – ujęcie teoretyczne
Ryzyko jako kategoria jest niejednolicie deﬁniowane przez ró ne nauki
i dyscypliny (np. ekonomi , zarz dzanie, nauki prawne, nauki in ynieryjne, nauki przyrodnicze, nauki o bezpiecze stwie, nauki o zdrowiu, psychologi , statystyk , ﬁnanse i ubezpieczenia, teorie prawdopodobie stwa itp.), a niejednokrotnie równie przez teorie w ramach poszczególnych nauk.
Pochodzenie terminu ryzyko si ga klasycznej greki – powi zanego z nawigacj słowa ριζα, które oznaczało korze , skał lub uci ty twardy l d, stanowi cego metafor „przeszkody do unikni cia na morzu”2.
Według wi kszo ci ródeł angielskie słowo risk, podobnie jak włoskie słowa risico, rischio, hiszpa skie riesgo oraz francuskie risque, czy te portugalskie
risco, pochodz od łaci skich słów resicum, risicum, riscus i rischum oznaczaj cych klif, rafy b d urwisko, a w kontek cie gospodarczym – zagro enie, niebezpiecze stwo. redniowieczne francuskie (walo skie) słowa resicq i risicq oraz
katalo skie risc i reec, podobnie jak staroprowansalskie słowo rezegue, odnosiły
si do mo liwo ci uszkodzenia lub utraty towaru (podczas transportu drog morsk ) [Aven 2014].
Willett, który przypuszczalnie jako pierwszy przedstawił ekonomiczn koncepcj ryzyka, uto samiał je ze stopniem niepewno ci wyst pienia niepo danego zdarzenia (np. straty w przedsi biorstwie), a nie ze stopniem jego prawdopo2

Nawi zanie do przygód Odyseusza opisanych przez Homera w Odysei [Homer 2010].
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dobie stwa. Ryzyko według niego jest „obiektywnym korelatem” subiektywnej
niepewno ci. Jest ono niepewno ci w przebiegu wydarze w wiecie (otoczeniu) zewn trznym, której mniej lub bardziej wiern interpretacj stanowi subiektywna niepewno ć [Willett 1901].
Podobnie Kenneth J. Arrow [1951] uznał ryzyko za jeden z wymiarów niepewno ci, rezygnuj c z deﬁniowania i stosuj c zamiennie te dwa poj cia.
Willett [1901] zaproponował podział ryzyk na dwie kategorie: ryzyko ekonomiczne zwi zane z uczestnictwem w yciu gospodarczym oraz ryzyko pozaekonomiczne, którego istnienie nie wynika z działalno ci gospodarczej, ale
mo e na ni wpływać. Ryzyko ekonomiczne dzieli na dynamiczne i statyczne.
Ryzyko dynamiczne jest zwi zane z mo liwo ci wyst pienia zmian w gospodarce. Jest skutkiem zmiennych uwarunkowa ekonomicznych (poziomu
cen, preferencji i potrzeb konsumentów, skłonno ci do oszcz dzania, technologii). Zwykle w dłu szej perspektywie przynosi korzy ci całemu społecze stwu.
Z kolei ryzyko statyczne obejmuje niepo dane zdarzenia, które mog nast pić
bez wzgl du na zmiany w gospodarce (takie, jak wypadki, po ary czy kl ski
naturalne), a tak e jest powodowane bł dami oraz bezprawn , przest pcz działalno ci człowieka. Mo e ono być ródłem korzy ci dla poszczególnych jednostek, ale zazwyczaj wi e si z destrukcj aktywów i nie przynosi korzy ci
ogółowi społecze stwa.
cisłe rozró nienie mi dzy ryzykiem a niepewno ci zostało wprowadzone
przez Franka H. Knighta [1921], a zaproponowane przez niego deﬁnicje obu
terminów s powszechnie akceptowane i wykorzystywane w badaniach i literaturze ekonomicznej. Wła ciwe ryzyko uznaje on za „mierzaln niepewno ć” lub
„znan szans ”, podczas gdy autentyczn niepewno ć ogranicza do przypadków
niemierzalnych (typu nieilo ciowego). Praktyczna ró nica mi dzy tymi dwiema
kategoriami tkwi w tym, e w przypadku ryzyka znany jest rozkład wyników
w grupie zdarze (za po rednictwem oblicze a priori lub statystyki bazuj cej na
dotychczasowych do wiadczeniach), co nie wyst puje w sytuacji niepewno ci,
poniewa w ogóle nie jest mo liwe utworzenie grupy takich zdarze ze wzgl du
na wysoki stopie ich wyj tkowo ci (przypadkowo ci).
Według Davida Mandela [2007] ryzyko odnosi si do oczekiwanej straty
zwi zanej ze zdarzeniem. Mierzy si je poprzez poł czenie wielko ci i prawdopodobie stw wszystkich mo liwych negatywnych skutków tego zdarzenia.
Wiliam Lowrance [1976] równie uwa a, e ryzyko jest miar prawdopodobie stwa i nasilenia niepo danych efektów.
Mandel [2007] proponuje odró nienie kategorii „ryzyko” od terminu „oczekiwana u yteczno ć danego zdarzenia”, któr szacuje si poprzez poł czenie
wielko ci i prawdopodobie stwa wszystkich mo liwych (zarówno negatywnych,
jak i pozytywnych) oczekiwanych skutków okre lonego zdarzenia. Niepewno ć
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z kolei odnosi do stopnia zmienno ci mo liwych efektów zwi zanych ze zdarzeniem. Zdaniem Josepha Sinkeya [2002] niepewno ć jest odzwierciedlona przez
nieoczekiwane zmiany danego zdarzenia.
Klasyczna teoria ekonomii bazuje na zało eniu wyst powania pewno ci czy
te pełnej wiedzy (braku niepewno ci). Reprezentuje ona podej cie deterministyczne oraz ignoruje znaczenie pewnych zachowa gospodarczych poszczególnych jednostek, jak np. poszukiwanie przez nich informacji i radzenie sobie
z niepewno ci . Dzi ki pracom Maurice’a Allaisa [1953], Kennetha Arrowa
[1953, 1964, 1996] i Gérarda Debreu’ego [1953] nast pił rozwój teorii ekonomicznych, które tradycyjn analiz konkurencji i konkurencyjno ci poszerzyły
o element niepewno ci (niedoskonałej wiedzy o przyszło ci). Zakładaj one, e
istnieje ryzyko, dobra warunkowe3 (ang. contingent commodities) lub roszczenia warunkowe (ang. contingent claims) czy te kontrakty (np. umowy o prac ,
umowy ubezpieczeniowe, instrumenty ﬁnansowe), w których ryzyko mo e być
po rednio lub bezpo rednio przenoszone z jednego podmiotu gospodarczego na
inny. Zdaniem Arrowa [1953], aby wyst piły kompletne rynki ryzyka, musiałby jednak istnieć „ wiat, w którym istnieje tak szeroki wachlarz mechanizmów
instytucjonalnych, e ludzie mog wybrać dokładnie te ryzyka, które chc ponosić oraz te, które chc z siebie zrzucić”. W przeciwie stwie do takiego ideału
w realnym wiecie funkcjonuj rynki niekompletne (np. rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy), a w rezultacie ograniczona jest mo liwo ć zabezpieczenia si przed
skutkami okre lonych rodzajów ryzyka, w tym przykładowo – ryzyka cenowego.

Ryzyko cenowe, jego przyczyny i skutki
Ryzyko cenowe, b d ce przedmiotem niniejszej pracy, jest – zgodnie z klasyﬁkacj Willetta – dynamicznym ryzykiem gospodarczym.
Wi e si ono z niepewno ci odno nie poziomu i kierunku zmian cen otrzymywanych i płaconych [Sta ko i Hamulczuk 2009].
Zdaniem autorek niniejszej pracy ekspozycja na ryzyko cenowe wi e si
nie tylko z poziomem cen, ale tak e z wolumenem obrotów (im wi ksza ilo ć
zakupionych b d sprzedanych towarów przy braku zarz dzania ryzykiem, tym
S to dobra, których u yteczno ć zale y od stanu natury (całkowitego opisu mo liwych ródeł niepewno ci, przy czym pierwszym stadium natury jest niepewno ć, a drugim – rozwi zanie
niepewno ci i skonkretyzowanie stanu natury). Konsument/producent nabywaj c dane dobro,
nie zna jego przyszłej u yteczno ci, uzale nionej od wyst pienia danego stanu natury. Przykładem dobra warunkowego jest zakupiony towar ju wytworzony, którego dostawa ma si odbyć
w przyszło ci (np. transportowany statkiem, a wi c jego dostarczenie zale y od dopłyni cia statku). Roszczeniem warunkowym s przykładowo opcje.
3
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wi ksze skutki ryzyka) oraz horyzontem czasowym (np. im dłu szy okres pomi dzy momentem zawarcia kontraktu a momentem sprzeda y, tym wi ksze
ryzyko).
Przed umiejscowieniem ryzyka cenowego w ród innych rodzajów ryzyka
w sektorze rolno- ywno ciowym warto odwołać si do genezy tego zjawiska we
współczesnej gospodarce Polski. Do 1989 roku ryzyko cenowe było relatywnie
mniejsze ni obecnie ze wzgl du na istnienie systemu gospodarki centralnie sterowanej (planowanej) oraz odgórnego trybu wyznaczania cen. Niezale nie od
tego, czy ustalano je administracyjnie, ci le kontrolowano, po rednio regulowano, czy te pozwalano im swobodnie kształtować si na nielicznych enklawach
wolnego rynku, w długim okresie wszystkie ceny miały rosn ć w zasadniczo
zbli onym tempie [Topi ski 1989, Luszniewicz 2014]. Ponadto w gospodarce
centralnie sterowanej pa stwo wyst powało w roli swego rodzaju ogólnego asekuratora, przejmuj cego na siebie całe ryzyko zwi zane z działalno ci poszczególnych podmiotów [Ratajczak 2009].
Jedn z pierwszych decyzji, od których rozpocz to proces transformacji polskiej gospodarki po 1989 roku, była liberalizacja (uwolnienie) cen dóbr
konsumpcyjnych i czynników produkcji, skutkuj ca bardzo du dynamik ich
wzrostu (szokiem cenowym) na pocz tku lat 90. XX wieku.
Po pocz tkowych przemianach ustrojowych, a nast pnie w trakcie akcesji
Polski do Unii Europejskiej rynek był stabilizowany za pomoc ró nych instrumentów ograniczaj cych ryzyko cenowe, a jednocze nie pełni cych rol „siatki
bezpiecze stwa” na wypadek pogorszenia koniunktury w rolnictwie. Zaliczyć
do nich mo na m.in.: ceny interwencyjne i minimalne, kontyngenty, cła, subwencje eksportowe. Wi kszo ć tych metod stabilizuj cych poziom cen miała
w zasadzie pozytywny wpływ na rozwój sektora rolno- ywno ciowego, ale pa stwowa polityka wobec rolnictwa została podporz dkowana wspólnej polityce
rolnej UE. Konsekwencj członkostwa Polski w UE było zwi kszenie ryzyka
cenowego na skutek zniesienia ceł na artykuły pochodz ce z pa stw nale cych
do Wspólnoty. Dodatkowo nast piła wi ksza liberalizacja rynku, w czym mo na
równie upatrywać przyczyny destabilizacji poziomu cen artykułów rolno- ywno ciowych.
Kształtowanie si cen sprzedawanych produktów rolnych przedstawiaj
w sposób syntetyczny wska niki cen globalnej produkcji rolniczej. Wyra aj one
zmiany rednich wa onych cen skupu i cen uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, a obliczane s jako iloraz wska nika warto ci i wska nika wolumenu, które uzyskuje si ze zbiorczych rachunków produkcji rolniczej. Istotne jest,
e w globalnej produkcji rolniczej (podobnie, jak towarowej) w latach 1999–
–2003 uwzgl dniono dopłaty bezpo rednie Agencji Rynku Rolnego do interwencyjnego skupu pszenicy i yta, a od 2004 roku naliczone za dany rok płatno ci
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uzupełniaj ce do powierzchni upraw (m.in. zbó ) [GUS 2015], które w pewnym
stopniu mog zniekształcać obraz zmienno ci cen rynkowych.
Analizuj c zmienno ć indeksów cen globalnej produkcji rolniczej w Polsce
w latach 1995–2013 (tab. 1), zauwa a si to, co w gruncie rzeczy jest potwierdzone w literaturze dotycz cej Polski [Hamulczuk 2014], UE [m.in. Tothova
2011] i krajów OECD [OECD 2009], e wi ksze wahania cenowe wyst puj
w przypadku produkcji ro linnej ni zwierz cej. Podobnie ceny skupu wybranych produktów rolnych pochodzenia ro linnego (pszenica, kapusta, li cie tytoniu) wahały si w wi kszym stopniu ni ceny produktów zwierz cych ( ywca
wołowego i mleka). Istotne jest, e ryzyko cen niektórych produktów ro linnych
przekłada si na ryzyko cen nakładów w produkcji zwierz cej, a ryzyko cenowe
produktów rolniczych – na ryzyko cenowe na rynku ywno ci (tab. 2).
Tabela 1

Zmienno ć historyczna cen produkcji rolniczej w Polsce w latach 1995–2013
Współczynniki zmienno ci [%]
Wyszczególnienie

wska nik cen
(rok poprzedni = 1)

logarytm naturalny
wska nika cen*

Globalna produkcja rolnicza
Suma

7,8

176,9

ro lina

9,5

492,1

zwierzęca

8,4

245,4

Przeciętne ceny roczne skupu
pszenica

23,9

399,8

kapusta

23,7

330,7

li cie tytoniu

20,7

370,2

11,1

177,7

10,5

156,1

ywiec rze ny – bydło (bez cieląt)
mleko krowie

*Logarytm naturalny wska nika cen odzwierciedla logarytmiczną stopę przychodu.
ródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ryzyko cenowe jest jednym z wielu rodzajów ryzyka wyst puj cych w rolnictwie i całym sektorze rolno- ywno ciowym. Ze wzgl du na bogat literatur
krajow w tym zakresie (m.in. Jerzak [2009], Sta ko i Hamulczuk [2009], Wawrzynowicz i in. [2012], Florek i Czerwi ska-Kayzer [2013], Rembisz [2013],
Wicka [2013], Szyma ska [2014], Sulewski [2015]) w artykule w sposób wiadomy zrezygnowano z dokładnego opisu jego poszczególnych rodzajów, zach caj c czytelników do zapoznania si z wymienionymi pozycjami literatury.
Alan Miller i inni [2004], rozpatruj c ródła ró nych rodzajów ryzyka,
wobec których stoj rolnicy, umiejscawiaj ryzyko cenowe (waha cen) w ród

Tabela 2

Proces transmisji zmienno ci cen (ryzyka cenowego) w łańcuchu dostaw ywno ci – przegląd literatury
ródło

Kraje

Okres

Khan i Helmers
[1997]

USA

1970–1981

Natcher i Weaver
[1999]

USA

1970–1983 wołowina

Buguk i inni
[2003]

USA

1980–2000 ryby (sum)

Apergis i Rezitis
[2003]
Zheng i inni
[2008]
Rezitis [2010]
Alghalith
[2010]
Seremak-Bulge
i Rembeza
[2010]
Uchezuba
[2010]
Khiyavi i inni
[2012]
Nazlioglu i inni
[2013]

Grecja

Produkty

Etapy łańcucha

pasze (kukurydza), woło- pasze – farma – handel hurtowy
wina, drób, wieprzowina – handel detaliczny

1985–1999 produkty rolne

dwukierunkowy na wszystkich etapach łańcucha
od dostawcy paszy do farmy; od
pasze – farma – handel hurtowy
sprzeda y hurtowej do farmy; od
– handel detaliczny
farmy do sprzeda y hurtowej
nakłady rolnicze – produkcja rolni- od dostawcy paszy do farmy; od
cza – handel detaliczny
konsumenta do farmy

1980–2004

1990–2009 mleko, mięso, zbo a

producent – przetwórca (handel
hurtowy) – handel detaliczny

RPA

2000–2008 mięso drobiowe

farma – sprzeda detaliczna

Iran

1997–2010 drób

dostawca pasz – farma – handel
detaliczny

wiat

1986–2011

Polska

pszenica, soja, kukurydza, cukier

od dostawcy pasz do farmy

bydło opasowe – ywiec wołowy
– hurt – handel detaliczny

45 artykułów spo ywsprzeda detaliczna
czych
jagnięcina, drób, wołowiGrecja 1988–2000
farma – handel detaliczny
na, wieprzowina
Trinidad
krajowy rynek ropy naftowej –
1974–2007 koszyk ywno ci
i Tobago
handel detaliczny
USA

Kierunek transmisji zmienno ci
(wahań) cen

od farmy do sprzeda y detalicznej
od farmy do konsumenta; od konsumenta do farmy
od dostawcy ropy naftowej do konsumenta ywno ci
na ogół od cen surowców, poprzez
ceny zbytu w zakładach przetwórczych, po ceny detaliczne
od farmy do sprzeda y detalicznej

od dostawcy pasz do farmy; od
sprzeda y detalicznej do farmy
od cen ropy naftowej do cen soi,
rynek ropy naftowej – rynek towapszenicy i kukurydzy, ale tylko po
rów rolnych
kryzysie (2006–2011)

ródło: Opracowanie własne na podstawie Nazlioglu i inni [2013] oraz Assefa i inni [2015].
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ryzyka produkcyjnego (powodowanego warunkami pogodowymi, chorobami zwierz t, inwazj szkodników itp.), ryzyka losowego/katastroﬁcznego (np.
po aru, powodzi, wichur, kradzie y), ryzyka technologicznego (wynikaj cego
z ci głego rozwoju i stosowania nowych technik i metod produkcji np. nowych
odmian ro lin, rodków chemicznych, mieszanek paszowych), niepewno ci
prawnej (np. mo liwo ć procesów s dowych, post powa egzekucyjnych) oraz
niepewno ci osobistej (choroby, urazy, mierć).
Zlokalizowanie ródeł ryzyka odnosz cego si do cen produktów rolno- ywno ciowych mo e bazować przynajmniej na dwóch kryteriach, którymi s :
(1) wewn trzne i zewn trzne uwarunkowania rynkowe oraz (2) ogół czynników
kształtuj cych poziom cen tych produktów.
Ryzyko cenowe objawiaj ce si na rynku produktów rolno- ywno ciowych
mo e mieć ródła zarówno egzogeniczne (np. szoki poda owe zwi zane z pogod i klimatem, zmienno ć cen nakładów, embarga handlowe, otoczenie makroekonomiczne), jak te endogeniczne (dynamika procesów dostosowawczych
na rynku). Do ryzyka wywołanego czynnikami natury makroekonomicznej
(o szczególnym nasileniu nie tylko na rynkach produktów rolnych i dóbr ywnociowych, ale w całym sektorze rolno- ywno ciowym) nale y ryzyko instytucjonalne (np. zmiany w polityce gospodarczej, w tym ﬁskalnej i monetarnej) [Cevik
i Sedik 2011, Zawojska 2012] oraz ryzyko kursowe [Poczta 2014].
Drugim pomocnym podej ciem odno nie umiejscowienia ródeł ryzyka cenowego jest kompleksowe spojrzenie na ogół czynników wpływaj cych na poziom cen produktów rolno-spo ywczych (rys.). Ze wzgl du na ich wielorako ć
mo na przyj ć, e ryzyko cenowe jest wypadkow zjawisk i procesów wyst puj cych zarówno na poziomie producenta i konsumenta, jak te całej gospodarki
narodowej i gospodarki globalnej. Stabilno ć cen lub jej brak s uzale nione zatem od równowagi zachodz cej w ród wpływaj cych na nie czynników. Ka de
zakłócenie zjawisk i procesów mo e pot gować brak stabilno ci sektora rolno- ywno ciowego, a tym samym zwi kszać wyst puj ce w jego ramach ryzyko
(produkcyjne, rynkowe, transakcyjne, przyrodnicze, technologiczne, instytucjonalne, kursu walut i inne).
Cz ć autorów podkre la wag tradycyjnych agronomicznych determinantów
cen produktów rolnych i ywno ci (np. rol zapasów oraz ich dopasowania do
zmian popytu i poda y), inni – zjawisk makroekonomicznych, a jeszcze inni – znaczenie rynków terminowych w oddziaływaniu na ceny spot tych produktów. Niektórzy badacze wyra nie sugeruj , e to wła nie uczestnicy rynków ﬁnansowych,
w tym terminowych, a zwłaszcza spekulanci s odpowiedzialni za nienaturalne
wahania cen towarów. Czyni si ich winnymi m.in. za wywołanie kryzysu cenowego na wiatowym rynku ropy naftowej i ywno ci w latach 2006–2008 [Zawojska
2010, 2011, UNCTAD 2011, Russi 2013, Hajdukiewicz 2014].
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Początkowe
zapasy produktów
l
h

BieĪące
prognozy
zbiorów

Cena ropy naftowej
Polityka energetyczna

Biopaliwa
Przemysá

Koszty
(ropa, nawozy)
Powierzchnia
upraw

Rynki terminowe

Oczekiwania
cenowe
krajowy

krajowa
PODAĩ

CENY BIECE

Zapasy koĔcowe

POPYT

Pasze, nasiona

zagraniczny

Dobra
konsumpcyjne

Pogoda
zagraniczna
Plony

R&D (postĊp
technologiczny)

Zakupy
prewencyjne
Restrykcje
eksportowe

Kurs walutowy
Rezerwy walutowe

Wzrost gospodarczy
Wzrost liczby ludnoĞci

Inne czynniki:
x ElastycznoĞü
cenowa
wáasna
x ElastycznoĞü
dochodowa
x ElastycznoĞü
cenowa
mieszana
x Efekty
interakcji (np.
pomiĊdzy
szokami)
x Dáugi vs. krótki
okres
x NiestabilnoĞü
parametrów
(np.
elastycznoĞci)

Rysunek
Czynniki kształtujące ceny produktów rolno- ywno ciowych
ródło: Opracowanie własne na podstawie Headey i Fan [2010, s. 5].

Oponenci tego stanowiska [Irwin i Sanders 2012] podkre laj korzy ci
„ﬁnansyzacji” rynków rolnych czy te sekurytyzacji aktywów bazuj cych na
surowcach rolnych (np. zwi kszenie płynno ci rynku, ułatwienie zabezpieczenia si przed ryzykiem i odkrywanie cen4), poniewa pozwala ona nabywcom
i sprzedawcom produktów rolnych na ujawnienie ich oczekiwa wobec ruchów
cenowych. Derek Headey [2010] z kolei twierdzi, e dwiema najwa niejszymi
przyczynami ostatniego kryzysu ywno ciowego (gwałtownego wzrostu cen)
były interwencje rz dowe zarówno po stronie poda y (np. restrykcje eksportowe), jak i popytu (np. mi dzyrz dowe porozumienia importowe).
Całkowity wpływ ryzyka na poszczególne gospodarstwa rolne b d te
w ramach sektora rolno- ywno ciowego zale y od powi za mi dzy ró nymi
ródłami ryzyka. Współzale no ć czynników ryzyka (skorelowanie czasu i kierunku ryzyka) mo e znacznie si ró nić, wpływaj c na ogóln ekspozycj na
ryzyko poszczególnych podmiotów oraz całego sektora. Ryzyko cenowe nale y
do kategorii ryzyka systemowego, czyli silnie skorelowanego mi dzy producentami rolnymi w danym regionie lub kraju, gdy wahania cen na rynku podobnie
oddziałuj na nich wszystkich.
Ryzyko cenowe (zmienno ć cen) poci ga za sob wiele skutków, a w ród
nich nast puj ce:

John M. Keynes tu przed wielkim kryzysem twierdził, e przyszło ć jest z natury zawsze obarczona niepewno ci , a podmioty finansowe stawiaj ce na przyszło ć s podatne na zachowania
stadne, które mog wysyłać fałszywe sygnały cenowe i pogł biać niestabilno ć gospodarcz .
4
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–
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–
–

–

–
–
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–

wpływa na zmian decyzji (popytowych, produkcyjnych, poda owych, inwestycyjnych itp.) [Tangermann 2011, Just i Pope 2013, Hernandez i in.
2014, Zhang 2015], zwłaszcza podmiotów maj cych awersj do ryzyka,
powoduje nieefektywn alokacj zasobów (np. poprzez wybór mniej ryzykownej produkcji, suboptymalne inwestycje produkcyjne) [Fafchamps
2004],
transmituje si na inne etapy ła cucha – skutki uboczne dla całego sektora
(tab. 2),
generuje straty dla konsumentów i producentów [Newberry 1989, Figiel
i Hamulczuk 2010],
dostarcza premi (nadwy k ) np. w formie dodatkowej mar y na pokrycie
kosztów zwi zanych z niestabilno ci cen [Finkelshtain i Chalfant 1991,
Basu i Miffre 2013],
generuje inne rodzaje ryzyka (np. dochodowe, upadło ci) [Williams 2013],
wpływa na wiarygodno ć kredytow podmiotu (powoduje wzrost wymaga
banków wobec kredytobiorców np. odno nie zabezpiecze kredytów) [Ciaian i Kancs 2008],
skłania nara onych na nie do zarz dzania ryzykiem (zatrzymania, kontroli,
transferu, dystrybucji ryzyka itp.), z którym zwi zane s koszty transakcyjne
[Williams 2014],
powoduje migracje ludno ci wiejskiej (przypadek krajów rozwijaj cych si )
[Katz i Stark 1986, Lee 2015],
wywołuje niepokoje społeczne w rodowisku wiejskim [Jerzak 2009],
je li jest relatywnie du e, to negatywnie wpływa na wielko ć produkcji,
a tym samym stop wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w krajach słabo rozwini tych [Aghion i in. 2005, Blattman i in. 2007],
stanowi uzasadnienie interwencji pa stwowych (unijnych) [OECD 2011],
z którymi zwi zane s wydatki publiczne.

Metody ograniczania ryzyka cenowego
i jego negatywnych skutków
Ograniczanie ryzyka cen towarów rolnych i ywno ci ma na celu przede
wszystkim zapewnienie stabilno ci rynków tych produktów, a przez to i całego
sektora rolno- ywno ciowego.
Pojedynczy producenci rolni na ogół nie maj wpływu na poziom cen rynkowych (s cenobiorcami), a wi c niewiele mog uczynić aby zmniejszyć prawdopodobie stwo wyst pienia waha cen negatywnie wpływaj cych m.in. na ich
dochody. Maj oni jednak (przynajmniej z zało enia) mo liwo ć złagodzenia nie-
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korzystnych efektów ryzyka niestabilno ci cenowej, m.in. poprzez jego przeniesienie na inne podmioty (np. w formie ubezpiecze ) [Wicka 2013]; mog równie
podj ć działania w celu wyeliminowania lub ograniczenia zdarze powi zanych
ze strat , czyli zmniejszyć zagro enie ni (np. poprzez dywersyﬁkacj upraw, ró nicowanie działalno ci) [Kłoczko-Gajewska i Sulewski 2009]; mog te podzielić
si ryzykiem w ramach strategii kontraktów terminowych, funduszy wzajemnego
inwestowania, współpracy w ramach grup producentów rolnych.
Zarz dzanie ryzykiem niekorzystnej zmiany cen produktów rolnych umo liwiaj giełdy towarowe [Belozertsev i in. 2011, Jerzak 2013]. W rozwini tych
gospodarkach rynkowych ryzyko cen towarów w obr bie ła cucha rolno- ywnociowego jest zasadniczo niwelowane przy u yciu produktów ﬁnansowych notowanych na giełdzie, takich jak kontrakty futures i opcje. W regionie Europy i Azji
rodkowej istnieje ponad 200 czynnych giełd towarowych, ale wi kszo ć z nich
odgrywa raczej nieznaczn rol w gospodarkach, gdy wolumen obrotów produktami rolnymi, zwłaszcza w przypadku kontraktów terminowych, jest stosunkowo
niski, a one same s słabo zintegrowane z systemem ﬁnansowym krajów.
Ogólnie rzecz bior c, reakcj na ryzyko cenowe (powi zane z zagro eniem
stratami) mo e być jego:
– unikanie,
– zapobieganie,
– łagodzenie/dzielenie/przenoszenie (np. ubezpieczenia),
– podejmowanie i akceptowanie.
Tabela 3 ujmuje syntetyczne zestawienie metod zapobiegania ryzyku cenowemu, jego łagodzenia oraz reagowania ex ante i ex post na wi ce si z nim skutki.
Mimo tego, e spektrum potencjalnych metod i narz dzi zarz dzania ryzykiem w rolnictwie jest szerokie, ich zastosowanie w Polsce zarówno na szczeblu
gospodarstwa rolnego/domowego, jak rynku i pa stwa jest w zasadzie ograniczone. Cz ć metod jest mało znana przez rolników, cz ć rzadko jest przez nich
stosowana lub w ogóle [Jerzak 2009].
Z przegl du literatury wynika, e w polskich gospodarstwach rolnych podstawowym i tradycyjnym sposobem ograniczania skutków wyst powania działalno ci ryzykownych jest ró nicowanie kierunków produkcji. Coraz powszechniejsza (m.in. dzi ki wsparciu ﬁnansowemu z PROW) staje si równie dystrybucja ryzyka poprzez tworzenie grup producentów rolnych (w tym w formie
spółdzielni), których liczba (według rejestrów prowadzonych przez marszałków
województw5) wynosiła około 1,3 tys. w 2015 roku.
5

Ustawa z 17 listopada 2015 roku o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich zwi zkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015, poz. 1888) z dniem
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Tabela 3
Sposoby ograniczania ryzyka i jego skutków
Gospodarstwo rolne/
/domowe/wspólnota
Wybór technologiczny
(np. systemy nawadniające i odwadniające; odporne odmiany ro lin)
Wybór produktów z niską
ekspozycją na ryzyko (np.
objętych interwencją publiczną)
Dywersyfikacja produkcji
(upraw, zwierząt gospodarczych)
Unikanie ryzykownych
praktyk
Dzier awa ziemi w zamian
za czę ć zbiorów (crop
sharing)
Wzajemne fundusze
i ubezpieczenia
Spółdzielnie produkcyjne
i grupy producenckie
Lobbowanie na rzecz polityki wobec ryzyka

Rynek

Państwo/rząd

Zapobieganie ryzyku
Szkolenia i usługi w zakre- Polityka makroekonomiczna
sie zarządzania ryzykiem Zapobieganie chorobom i kataKontrakty forward
strofom (np. regulacje fitosanitarne, ochrona przeciwpowodziowa)
Edukacja, doradztwo i informacja
związane z ryzykiem

Łagodzenie ryzyka
Instrumenty rynku finansowego (opcje, futures,
indeksowe polisy ubezpieczeniowe)
Ubezpieczenia (np. na wypadek wahań cenowych)
Integracja pionowa
Kontrakty produkcyjne
i handlowe
Dywersyfikacja finansowania
Praca poza gospodarstwem
Szukanie alternatywnych
dostawców i nabywców

Wsparcie rynkowo-cenowe (zakupy interwencyjne, zapasy buforowe, subsydia eksportowe, cła
importowe)
Kwoty produkcji, set-a-side
System podatkowy „wygładzający” dochody
Programy antycykliczne
rodki kontroli granicznej w przypadku wybuchu choroby zaka nej
Subsydiowanie ubezpieczeń
Wspieranie działań w ramach
gospodarstwa rolnego mające na
celu ograniczenie ekspozycji na
ryzyko (subsydiowanie prywatnego magazynowania produktów,
kompensaty za wycofywanie produktu z rynku)
Radzenie ze skutkami ryzyka
Zaciąganie po yczek od
Sprzeda aktywów finanNarzędzia ex ante wspomagające
sowych i rzeczowych
rolników w łagodzeniu skutków
sąsiadów i rodziny
Oszczędzanie/po yczanie ryzyka lub radzeniu sobie z ryWewnątrzwspólnotowa
Niespłacanie kredytów
zykiem (płatno ci bezpo rednie,
dobroczynno ć
Konsumowanie/nie sprze- Dochody spoza gospodar- wsparcie dywersyfikacji działalnodawanie produktów
stwa
ci, wiadczenia socjalne)
Protesty, petycje wobec
Pomoc dotkniętym klęskami
sektora publicznego i mięywiołowymi, embargiem handlodzynarodowej społeczno ci
wym itp.
ródło: Opracowanie własne na podstawie Zawojska [2002], Antón [2009], Stępień i Kułyk
[2012], Lipińska [2013].

22 grudnia 2015 roku przeniosła kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru grup producentów
rolnych na dyrektorów oddziałów terenowych ARR.
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Transfer ryzyka jest na ogół dokonywany raczej za pomoc ubezpiecze
ni transakcji giełdowych, które nie s popularne w ród rolników. Do obowi zkowych nale jednak wył cznie ubezpieczenia gospodarstwa rolnego
i OC rolnika [Ustawa z dnia 22 maja 2003 r.] oraz ubezpieczenia upraw rolnych
(z dopłat bud etu pa stwa do składki) przez rolników pobieraj cych dopłaty bezpo rednie (obejmuj ce przynajmniej 50% powierzchni upraw) [Ustawa
z dnia 7 lipca 2005 r., Rozporządzenie Rady Ministrów...]. Producenci rolni nie
maj wprawdzie mo liwo ci ubezpieczenia si od ryzyka waha cen z powodu
braku takich ofert ze strony ubezpieczycieli, ale mog dobrowolnie zabezpieczyć
si przed poszczególnymi czynnikami wpływaj cymi na ich poziom (np. skutkami kl sk ywiołowych). Z powodu relatywnie wysokiego poziomu ryzyka strat
w rolnictwie, ﬁrmy ubezpieczeniowe w Polsce w zasadzie nie s zainteresowane
oferowaniem na zasadach rynkowych ubezpiecze rolniczych, a i sami rolnicy
cz sto nie akceptuj ubezpiecze komercyjnych, na co wskazuj m.in. Majewski
i Sulewski [2011].
Ryzyko działalno ci rolniczej jest łagodzone m.in. poprzez zdobywanie
dodatkowych dochodów z pracy poza gospodarstwem rolnym. W 2010 roku
co trzecia osoba spo ród 3,67 mln pracuj cych w rodzinnych gospodarstwach
rolnych o powierzchni powy ej 1 ha pracowała dodatkowo (3,2%) lub głównie
(31,2%) poza swoim gospodarstwem [GUS 2012].
Pomoc pa stwa w zakresie łagodzenia skutków ryzyka przybiera głównie
form kredytów preferencyjnych udzielanych oﬁarom katastrof. Wpływ waha
cen rynkowych na dochody rolników jest hamowany przede wszystkim przez
płatno ci bezpo rednie realizowane w ramach WPR, pełni ce funkcj automatycznych stabilizatorów tych dochodów. Ze wzgl du na to, e grupa beneﬁcjentów płatno ci obszarowych jest bardzo liczna6, mo na uznać je za najpopularniejsze narz dzie interwencyjne wspomagaj ce polskich rolników w łagodzeniu
negatywnych skutków ryzyka cenowego.

Podsumowanie
Wahania cen – ich zmienno ć i nieprzewidywalno ć – s istot wolnego
rynku, w tym równie swobodnie funkcjonuj cych rynków produktów rolnych
i ywno ciowych. Gdy staj si jednak nadmiernie du e i niespodziewane, mog
mieć negatywny wpływ na gospodarstwa rolne, przemysł przetwórczy, bezpiecze stwo ywno ciowe (konsumentów) oraz cał gospodark narodow .
6

W 2015 roku wydano prawie 1,35 mln decyzji o przyznaniu rolnikom płatno ci bezpo rednich
[ARiMR 2016].
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Ryzyko cenowe w sektorze rolno- ywno ciowym dotyczy niekorzystnych
waha cen nakładów wykorzystywanych w produkcji rolnej oraz niepewno ci
odno nie poziomu cen sprzeda y dóbr wytworzonych przez rolników. Relatywnie du a zmienno ć cen produktów rolno- ywno ciowych jest zasadniczo powi zana z fundamentalnymi czynnikami kształtuj cymi poda i popyt na rynkach
tych produktów. Mo e być jednak wzmocniona przez uwarunkowania makroekonomiczne, polityczne i prawne działalno ci podmiotów oraz funkcjonowania
rynków, spekulacje na terminowych rynkach towarów rolnych, a tak e w wyniku
transmisji ryzyka w ła cuchu rolno- ywno ciowym.
Mnogo ć czynników determinuj cych poziom i zmienno ć cen produktów
rolnych stwarza trudno ć we wskazaniu skutecznego sposobu ograniczenia ekspozycji na ryzyko cenowe oraz łagodzenia jego negatywnych skutków. Ogólnie
ujmuj c, problem nadmiernych waha cen na rynkach produktów rolnych mo na
rozwi zać na dwa sposoby. Pierwszym jest post powanie z sam zmienno ci
cen poprzez działania stabilizuj ce rynki (np. kontrola cen i poda y), drugim –
post powanie ze skutkami zmienno ci cen poprzez stosowanie narz dzi ex ante
i ex post zarz dzania ryzykiem (np. ubezpieczenia, zabezpieczenie si przed ryzykiem na rynkach terminowych, mechanizmy stabilizuj ce dochody rolników).
O ile problem ryzyka, w tym ryzyka cenowego, w polskim rolnictwie jest
stosunkowo dobrze rozpoznany i opisany w literaturze, o tyle praktyczne jego
rozwi zanie w formie wdra ania programów zapobiegaj cych lub ograniczaj cych ryzyko, jak te minimalizuj cych i rekompensuj cych jego negatywne
efekty odbiega od zadowalaj cego stanu.
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Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyﬁkowanie przyczyn i skutków ryzyka cenowego wyst puj cego na rynku produktów rolno- ywno ciowych, jak te sposobów
jego ograniczania. Zastosowano metod studium literatury naukowej oraz analizy statystycznej bazuj cej na danych GUS przy wykorzystaniu współczynników
zmienno ci indeksów cen rolniczej produkcji globalnej oraz indeksów cen skupu
wybranych produktów rolnych w Polsce w latach 1995–2013. Badania własne
potwierdzaj uzyskane przez innych autorów wyniki, e wi ksze wahania cenowe wyst puj w przypadku produkcji ro linnej ni zwierz cej. Przegl d bada
empirycznych wskazał, e zmienno ć cen nakładów i produktów rolnych jest
transmitowana wzdłu ła cucha dostaw ywno ci, przez co wszyscy jego uczestnicy nara eni s na ryzyko cenowe. Reakcj na niepewno ć i ryzyko mog być
zarówno instrumenty stabilizacji rynków rolnych, jak te prywatne i publiczne
zarz dzanie ryzykiem.
Słowa kluczowe: ryzyko cenowe, sektor rolno- ywno ciowy, produkty rolne
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Price risk in agri-food market: sources, effects
and managing methods
Abstract
This paper aims to identify the causes and consequences of price risk in
agri-food market as well as its mitigation methods. The research uses the scientiﬁc literature review approach and statistical analysis, applying the coefﬁcients
of variation of price indices for the global agricultural production and for the
procurement of particular agricultural products in Poland over the period from
1995 to 2013. The price data is derived from the Central Statistical Ofﬁce of
Poland (GUS). Our study conﬁrms the ﬁndings of other investigators that crop
production is characterised by larger price ﬂuctuations than animal production.
An overview of empirical research shows that the volatility of agricultural input
and output prices is transmitted along the food supply chain, thus exposing all
its participants to price risk. In order to response to agricultural price uncertainty
and volatility, instruments stabilizing agricultural markets as well as public and
private risk management tools can be applied.
Key words: price risk, agri-food sector, agricultural products

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej nr 115, 2016: 59–69

Julita Szlachciuk, Olena Kulykovets, Natalia Przeździecka-Czyżewska
Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Postrzeganie nieprawidłowo ci na rynku
żywno ci przez młodych konsumentów
Wstęp
Prawo gwarantuje konsumentom dost p do ywno ci, która nie powinna
stwarzać zagro enia ani dla ich zdrowia, ani dla ycia. Poza tym przysługuje im
tak e prawo do uzyskiwania rzetelnych i niewprowadzaj cych w bł d informacji
na temat produktów ywno ciowych oferowanych w sprzeda y. Ka dy uczestnik rynku kupuj c produkt ywno ciowy, który jest niezgodny z deklaracjami
producenta b d sprzedawcy, ma prawo do zło enia reklamacji, a istniej ce przepisy prawne narzucaj okre lone metody post powania w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji. Wyst powanie nieprawidłowo ci potwierdzaj wyniki kontroli
przeprowadzonych przez Inspekcj Handlow . W wyniku kontroli przeprowadzonych w III kwartale 2014 roku zwi zanych z oznakowaniem rodków spoywczych dobrowolnymi informacjami zakwestionowano co trzeci skontrolowan parti . Zastrze enia najcz ciej dotyczyły zasadno ci okre le produktów
jako „domowy”, „wiejski” czy „tradycyjny”. W raporcie Inspekcji Handlowej
czytamy, e „charakter stwierdzonych nieprawidłowo ci wskazywał na celowe
działanie: przedsi biorcy starali si wyró nić swoje produkty, nierespektuj c
prawa konsumentów do rzetelnej informacji” [UOKiK 2014a, s. 11].
Konsumenci wyst puj cy na rynku jako słabsza strona powinni mieć zapewnion ochron przed pozostałymi podmiotami, które maj silniejsz pozycj
na tym rynku [D browska 2001]. Nieuczciwe działanie samych przedsi biorców wobec swoich konkurentów równie mo e działać na szkod konsumentów,
a czyny nieuczciwej konkurencji na rynku spo ywczym mog mieć szeroki zasi g oddziaływania [Warzecha i arnecka 2013].
Zło enie przez konsumenta reklamacji mo e stać si dla ﬁrmy szans , aby
usatysfakcjonować niezadowolonego klienta. Zadowolenie klienta w normie
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PN-EN ISO 9000:2006 zostało zdeﬁniowane „jako percepcja klienta dotycz ca
stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione”. Zgodnie z norm powszechnym wska nikiem niskiego poziomu satysfakcji s skargi klientów, ale równoczenie zaznacza si , e ich brak wcale nie jest równoznaczny z wysokim poziomem
zadowolenia klienta. Sprawne przeprowadzenie procesu reklamacyjnego mo e
przyczynić si do wzrostu jako ci usług w ocenie klientów oraz do zachowania
ich lojalno ci. Skargi klientów mog być równie traktowane jako ródło
informacji dla poprawy jako ci produktów i usług ﬁrm. Ich brak nie zawsze
oznacza zadowolenie klienta. Mo e on nie wyst pić z formaln reklamacj , ale
zrezygnować z robienia zakupów z danym miejscu.

Postrzeganie przez konsumentów nieprawidłowo ci
występujących podczas zakupów żywno ci
Badanie własne przeprowadzono w listopadzie 2015 roku w ród 221 studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w wieku 18–25 lat.
Charakterystyk badanej populacji przedstawiano w tabeli 1.
Tabela 1
Charakterystyka badanej populacji
Wyszczególnienie
Płeć
Miejsce
zamieszkania
Wykształcenie
matki/opiekunki

Wykształcenie
ojca/opiekuna

N

Udział [%]

kobiety

160

73,1

mę czy ni

59

26,9

wie

51

23,2

miasto liczące do 500 tys. mieszkańców
miasto liczące powy ej 500 tys. mieszkańców
podstawowe lub zawodowe

71
98
50

32,3
44,5
22,8

rednie

69

31,5

wy sze

100

45,7

podstawowe lub zawodowe

72

34,6

rednie

70

33,7

wy sze

66

31,7

ródło: Badanie własne.

Uczestnicy badania stwierdzili, e podczas zakupów ywno ci zaobserwowali najcz ciej takie nieprawidłowo ci, jak: sprzeda nie wie ych produktów
ywno ciowych, sprzeda produktów ywno ciowych w uszkodzonych opakowaniach oraz sprzeda ywno ci przeterminowanej. Respondenci najcz ciej
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deklarowali, e nieprawidłowo ci, z którymi nie mieli do czynienia, ale słyszeli,
e si zdarzaj , dotyczyły przede wszystkim nieprawidłowego wa enia towaru (22,3%), nieprzestrzegania zasad higieny w miejscu sprzeda y (19,1%) oraz
nieprawidłowego przechowywania ywno ci w sklepie (17,3%). Respondenci
w przypadku adnego ze stwierdze zaprezentowanych w ankiecie nie zadeklarowali, e nie spotkali si z tak nieprawidłowo ci podczas zakupów ywno ci
Tabela 2
Nieprawidłowo ci spotykane przez respondentów podczas zakupów ywno ci [%]

Sprzeda produktów nie wie ych

Wyszczególnienie
tak, ale nie
tak
nie
osobi cie
83,2
10,5
6,3

Sprzeda produktów w uszkodzonych opakowaniach

77,7

16,8

5,5

Sprzeda

74,1

18,6

7,3

Nieprzestrzeganie zasad higieny w miejscu sprzeda y

56,8

24,1

19,1

Nieprawidłowe przechowywanie ywno ci
Podawanie ywno ci nieopakowanej bez u ycia
rękawiczek
Nieprawidłowe wa enie

54,5

28,2

17,3

52,7

34,1

13,2

41,8

35,9

22,3

Nieprawidłowo ci

ywno ci przeterminowanej

ródło: Badanie własne.

(tab. 2).
Cz ciej ze sprzeda produktów nie wie ych spotykały si osoby mieszkaj ce w miastach licz cych powy ej 500 tys. mieszka ców (87,3%), ankietowani, których matka/opiekunka miała rednie wykształcenie (85,5%), oraz kobiety
(85,1%). Styczno ć ze sprzeda produktów ywno ciowych w uszkodzonych
opakowaniach najcz ciej mieli respondenci, których matka/opiekunka miała
podstawowe lub zawodowe wykształcenie (88,1%). Nie odnotowano zale no ci
istotnych statystycznie mi dzy stwierdzeniami a cechami socjodemograﬁcznymi
respondentów.
Wyniki badania własnego koresponduj z wynikami uzyskanymi przez Ozimek i Herde [2002]. Badanie przeprowadzone w ród dorosłych mieszka ców
Warszawy wykazało, e najcz stsz nieprawidłowo ci wyst puj c w miejscu
sprzeda y ywno ci była sprzeda nie wie ych produktów ywno ciowych. Surujlal i Badrie [2004] w swoim badaniu zaobserwowali, e ponad 3/4 konsumentów zawsze sprawdzało przed zakupem takie rzeczy, jak widoczne na opakowaniu produktu spo ywczego uszkodzenia oraz, je li jest to mo liwe, wie o ć
kupowanego produktu (W przytoczonym badaniu brano pod uwag produkty
mi sne).
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Najcz ciej ze sprzeda
ywno ci przeterminowanej spotkali si mieszka cy miast licz cych wi cej ni 500 tys. mieszka ców (78,6%). Problem ze sprzeda przeterminowanych produktów ywno ciowych potwierdzaj kontrole przeprowadzone przez Inspekcj Handlow . Przykładowo w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
w 2015 roku 16% zakwestionowanych produktów było przeterminowanych
[WIIH 2016]. Kontrole przeprowadzone w 2014 roku przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej na terenie całego kraju ujawniły, e w stosunku
do 2013 roku odnotowano wzrost liczby produktów „przeterminowanych” b d cych w sprzeda y (2014 r. – 12,3% zakwestionowanych partii; 2013 r. – 10,3%)
[UOKiK 2014b].
Nieprawidłowo ciami najrzadziej spotykanymi przez respondentów było
podawanie przez sprzedawc ywno ci nieopakowanej bez u ycia r kawiczek
(52,7%) oraz nieprawidłowe wa enie (41,8%).
Według Sawickiego (2014) wa nym krokiem w walce z oszustwami wyst puj cymi na rynku ywno ci było przyj cie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie kryzysu ywno ciowego, oszustw
w ła cuchu dostaw ywno ci i nadzoru nad nimi. Zauwa a on, e po raz pierwszy została zaakcentowana potrzeba opracowania deﬁnicji oszustwa ywno ciowego oraz e oszustwa w bran y ywno ciowej pozostaj z reguły niewykryte.
Opracowanie jednolitej dla całego rynku Unii Europejskiej deﬁnicji pozwoli na
opracowanie metod post powania z tym procederem i jego zwalczanie.

Reakcja respondentów na zaobserwowane
nieprawidłowo ci związane z zakupem żywno ci
Konsumenci, którzy s niezadowoleni z zakupu, mog podj ć działania na
płaszczy nie prywatnej (zakup produktu innej marki, ostrze enie rodziny, znajomych) lub/i publicznej (zło enie reklamacji produktu, skorzystanie z pomocy organizacji konsumenckich w dochodzeniu swoich roszcze ) oraz mog nie
podejmować adnego działania w ogóle [Phau i Sari 2004]. Badacze próbuj
zidentyﬁkować te zmienne, które mog bezpo rednio lub po rednio wpłyn ć na
zachowania konsumentów w tym zakresie [Butelli 2007]. Mousavi i Esﬁdani
(2013) na podstawie przegl du literatury wyró nili cztery czynniki, takie jak:
cechy indywidualne konsumentów, cechy usługi, czynniki sytuacyjne oraz elementy makrootoczenia (np. kultura).
Respondenci najcz ciej deklarowali, e w przypadku zaobserwowania nieprawidłowo ci zwi zanych ze sprzeda
ywno ci, najcz ciej zwracali na nie
uwag pracownikowi sklepu (44,5%) – tabela 3.
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Tabela 3
Reakcja respondentów na nieprawidłowo ci zaobserwowane podczas dokonywania zakupów
ywno ci
Wyszczególnienie

% wskazań*

Zwracam uwagę pracownikowi sklepu

44,5

Nadal kupuję, ale jestem bardziej ostro ny

40,9

Przestaję kupować w tym sklepie

29,5

Nie reaguję w ogóle

11,4

Zgłaszam problem do odpowiednich inspekcji/organizacji

2,3

Nie zwracam w ogóle uwagi na nieprawidłowo ci w sklepie

1,4

*Warto ci nie sumują się do 100%, poniewa mo na było udzielić więcej ni jedną odpowied .
ródło: Badanie własne.

Ponad 1/3 uczestników badania własnego przyznała, e nie podejmuje adnych działa i nadal kupuje w danym sklepie, ale stara si bardziej uwa ać.
Prawie 30% ankietowanych zadeklarowało, e je li w czasie zakupów zauwa
nieprawidłowo ci zwi zane ze sprzeda
ywno ci, przestaj kupować w tym
miejscu. Najrzadziej respondenci deklarowali, e nie zwracaj w ogóle uwagi
na nieprawidłowo ci (1,4%). Tylko 11,4% badanych przyznało, e nie reaguje
w aden sposób.
Najcz ciej działania polegaj ce na zwracaniu uwagi pracownikowi sklepu podejmowali m czy ni (54,2%), osoby, których rodzice/opiekunowie mieli
rednie b d wy sze wykształcenie (ojciec/opiekun – 54,3%; matka/opiekunka
– 48,0%). Najcz ciej na stwierdzenie „nadal kupuj , ale jestem bardziej ostro ny/a” wskazywali mieszka cy miast licz cych do 500 tys. mieszka ców (47,6%)
oraz kobiety (46,3%). Decyzj o zaprzestaniu kupowania ywno ci w miejscu,
w którym wyst puj nieprawidłowo ci zwi zane z jej sprzeda , deklarowali najcz ciej uczestnicy badania mieszkaj cy na wsi (31,4%) oraz kobiety (30,0%).
Z działa , jakie podejmowali respondenci po zauwa eniu nieprawidłowo ci
podczas zakupów ywno ci, najmniej respondentów zadeklarowało, e zgłasza
problem do odpowiednich inspekcji/organizacji (2,3%). Keng i inni [2008] zaobserwowali, e osoby, które podejmuj takie działania s z reguły starsze, lepiej
wykształcone oraz deklaruj dobr sytuacj materialn .
Na pytanie dotycz ce składania reklamacji ywno ci 29,2% respondentów
stwierdziło, e kiedykolwiek podj ło takie działanie. Cz ciej takie działania podejmowali m czy ni (44,6%), respondenci mieszkaj cy w miastach licz cych
do 500 tys. mieszka ców (32,4%) oraz badani, których rodzice/opiekunowie
mieli wy sze b d rednie wykształcenie (matka/opiekunka – 33,0%; ojciec/
/opiekun – 31,9%) – tabela 4.
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Tabela 4
Składanie przez respondentów reklamacji ywno ci w zale no ci od ich płci, wykształcenia

rodziców/opiekunów i wielko ci miejscowo ci zamieszkania
Wyszczególnienie
Ogółem
Płeć*
Wykształcenie
matki/opiekunki
Wykształcenie
ojca/opiekuna
Wielko ć
miejscowo ci

kobiety
mę czy ni
podstawowe lub zawodowe
rednie
wy sze
podstawowe lub zawodowe
rednie
wy sze
wie
miasto liczące do 500 tys. mieszkańców
miasto liczące powy ej 500 tys. mieszkańców

% odpowiedzi
tak
29,2
28,5
44,6
28,0
23,5
33,0
26,8
31,9
25,0
29,4
32,4
26,6

*Ró nice istotne statystyczne przy p ≤0,01 (test chi2).
ródło: Badanie własne.

Jedna z teorii dotycz cych składania przez konsumentów reklamacji głosi,
e podejmuj oni takie działanie wówczas, gdy postrzegane korzy ci (np. wymiana produktu) przekrocz wysiłek zwi zany ze zło eniem reklamacji [Kolodinsky 1995, Lee i Soberon-Ferrer 1999].
Respondenci, którzy zadeklarowali, e składali w przeszło ci reklamacj
ywno ci, na pytanie dotycz ce rodzaju reklamowanego produktu najcz ciej
przyznawali, e było to mleko i przetwory mleczne (47,5%). Na kolejnych miejscach wymieniali takie produkty, jak: mi so/przetwory mi sne i ryby (18,0%),
produkty zbo owe (10,9%), słodycze (9,8%) oraz warzywa/owoce (9,8%). Z danych zgromadzonych w latach 2009–2011 w jednym z okr gów w Rumunii wynika, e tamtejsi konsumenci najcz ciej reklamowali mi so i przetwory mi sne,
produkty zbo owe oraz mleko i przetwory mleczne [Mihut 2012].
Składana przez respondentów reklamacja produktu ywno ciowego została
rozpatrzona w wi kszo ci przypadków pozytywnie (95,2%). Osoby, które zadeklarowały, e ich reklamacja nie została rozpatrzona pozytywnie, jako przyczyn podawały m.in. swoje niedopatrzenie, celowe działanie sprzedawcy czy
brak wiedzy na temat zasad składania reklamacji. Nale ałoby si zastanowić czy
przywoływane w odpowiedziach respondentów „niedopatrzenie” nie było spowodowane niewła ciwym działaniem sprzedawcy, takim np. jak nieprawidłowe
uwidocznienie ceny na półce sklepowej. Pojawiały si równie stwierdzenia,
e sprzedawca jako powód nierozpatrzenia pozytywnego reklamacji podawał
„odej cie od kasy”.
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Przyczyny nieskładania reklamacji żywno ci
w opinii respondentów
Według Huppertz [2003] konsumenci, którzy s niezadowoleni przed podj ciem działania rozwa aj koszt i korzy ci, które zostan wygenerowane po
jego podj ciu. Je eli koszt i czas po wi cony na zło enie reklamacji zostan
postrze one jako przekroczenie korzy ci, konsumenci z reguły nie podejmuj
adnego działania [Heung i Lam 2003]. Warto ć zakupu ma równie wpływ na
to, czy niezadowolony z zakupu konsument zareklamuje produkt. Interesuj cym
zjawiskiem obserwowanym przez badaczy jest to, e osoby, które składaj reklamacj w sytuacji, kiedy nie s zadowolone z zakupu, wykazuj wy szy poziom
lojalno ci.
Według badanych główn przyczyn nieskładania reklamacji produktów
ywno ciowych były brak wiary w skuteczno ć reklamacji (53,4%) oraz niewielka warto ć reklamowanego produktu (51,1%) – tabela 5.
Tabela 5
Przyczyny nieskładania reklamacji w opinii respondentów
Wyszczególnienie

% wskazań*

Brak wiary w skuteczno ć reklamacji

53,4

Niewielka warto ć reklamowanego produktu

51,1

Brak czasu

36,6

Kłopotliwo ć produktów reklamacyjnych

34,2

Brak paragonu

33,8

Brak wiedzy na temat zasad i mo liwo ci składania reklamacji

30,1

Brak chęci do składania reklamacji

28,8

*Warto ci nie sumują się do 100%, poniewa mo na było udzielić więcej ni jedną odpowied .
ródło: Badanie własne.

Wyniki badania koresponduj z wynikami uzyskanymi w badaniu przeprowadzonym w 2011 roku na terenie całego kraju w ród osób w wieku 16–24 lat.
Jako główn przyczyn nieskładania reklamacji produktów ywno ciowych badani zgłaszali najcz ciej brak wiary w skuteczno ć reklamacji (61,1%), brak
czasu (55,3%), brak paragonu (53,9%) oraz niewielk warto ć reklamowanego
produktu (52,8%) [Szlachciuk 2014].
Uwzgl dniaj c wybrane cechy socjodemograﬁczne respondentów, nale y
podkre lić, e najcz ciej na brak wiary w skuteczno ć, jako powód nieskładania reklamacji ywno ci, zgłaszały osoby mieszkaj ce na wsi (64,7%) oraz
ankietowani, których rodzice/opiekunowie mieli wy sze wykształcenie (mat-
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ka/opiekunka – 60,6%; ojciec/opiekun – 58,5%). Z kolei na niewielk warto ć
reklamowanego produkty wskazywali przede wszystkim respondenci, których
matka/opiekunka miała wykształcenie podstawowe (58,0%) oraz mieszka cy
miast licz cych powy ej 500 tys. mieszka ców (56,7%).
Wskazanie braku wiary w skuteczno ć reklamacji czy brak czasu jako przyczyny nieskładania reklamacji mo e być zwi zane z osobowo ci respondentów.
Wpływ osobowo ci na podj cie działania zwi zanego ze zło eniem reklamacji został zaobserwowany i opisany w literaturze [Bodey i Grace 2006, Huang i Chang
2008, Daly i in. 2010]. Badacze do czynników zwi zanych z samym konsumentem, które mog powodować, e podejmuj oni wysiłek zwi zany ze zło eniem
reklamacji ywno ci, zaliczyli tak e cechy demograﬁczne [Tronvoll 2007].
Kłopotliwo ć procedur reklamacyjnych, jako jedna z przyczyn nieskładania
reklamacji, była najcz ciej sygnalizowana przez respondentów, których rodzice
opiekunowie mieli wykształcenie podstawowe lub zawodowe (matka/opiekunka – 44,0%) i wy sze (ojciec/opiekun – 41,5%). Nieposiadanie paragonu jako
jedna z przyczyn, która według respondentów uniemo liwiała zło enie reklamacji, była cz ciej zgłaszana przez mieszka ców miast licz cych mniej ni
500 tys. mieszka ców (40,8%) oraz ankietowanych, których matka/opiekunka
miała podstawowe lub zawodowe wykształcenie (40,0%). W tym miejscu warto
podkre lić, e podj cie procedury reklamacyjnej nie mo e być uzale nione od
posiadania przez konsumenta paragonu, a umieszczanie w regulaminach sklepów takiej informacji jest bezprawne.
Na brak wiedzy na temat zasad i mo liwo ci składania reklamacji wskazywali najcz ciej respondenci, których rodzice/opiekunowie mieli wy sze
wykształcenie (matka/opiekunka – 32,5%; ojciec/opiekun – 32,3%). Aktualnie
w Polsce w tym zakresie obowi zuj od 25 grudnia 2014 roku zasady kodeksu cywilnego dotycz ce r kojmi. Pomimo wi c zmian w regulacjach prawnych
dotycz cych procesu reklamacyjnego i ich szerokiego popularyzowania w mediach, szczególnie przez Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nadal
1/3 ankietowanych nie zna tych zasad.

Podsumowanie
Młodzi konsumenci s wiadomi wyst puj cych nieprawidłowo ci w miejscu sprzeda y ywno ci, takich jak: sprzeda ywno ci przeterminowanej, sprzeda produktów w uszkodzonych opakowaniach czy nieprawidłowe przechowywanie ywno ci w miejscu sprzeda y. Jednak e mimo zaobserwowanych przez
respondentów nieprawidłowo ci, tylko niespełna 1/3 ankietowanych przyznała,
e zło yła kiedykolwiek reklamacj produktu ywno ciowego.
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Reasumuj c, nale y podkre lić, e z jednej strony zwi kszone sankcje karne
i cz stsze kontrole na rynku ywno ci mogłyby si przyczynić w pewnym stopniu do zmniejszenia wyst powania nieprawidłowo ci w miejscu sprzeda y ywno ci. Z drugiej zarówno wi ksza wiadomo ć przedsi biorców działaj cych na
rynku ywno ci z zakresu obowi zuj cego prawa i konieczno ci przestrzegania
przez nich zasad etycznych, jak i wi ksza aktywno ć konsumentów w reagowaniu na nieprawidłowo ci wyst puj ce w miejscu sprzeda y ywno ci mogłyby
si przyczynić do wyeliminowania takich praktyk.
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Abstrakt
Celem podj tego badania była analiza post powania młodych konsumentów
w zwi zku z zaobserwowaniem nieprawidłowo ci na rynku ywno ci. Materiał
badawczy stanowiły wyniki badania przeprowadzonego w listopadzie 2015 roku
w ród 221 studentów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w wieku 18–25 lat. Kryterium przyst pienia do badania było dokonywanie
zakupów ywno ciowych. Narz dziem badawczym był autorski kwestionariusz
ankiety zaprojektowany na potrzeby badania. Efektem zrealizowanego badania
jest identyﬁkacja działa podejmowanych przez konsumentów dokonuj cych
zakupów na rynku ywno ci w sytuacji napotkania nieprawidłowo ci na tym
rynku. Wyniki bada wskazuj na potrzeb popularyzowania praw przysługuj cych konsumentom na rynku ywno ci.
Słowa kluczowe: reklamacja ywno ci, konsument, prawa konsumentów, miejsce sprzeda y
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Perception of food fraud on the food market by young
consumers
Abstract
The goal of the conducted research has been to analyze the behavior of
young consumers in reference to observed food fraud on the market. The analysis is based on research conducted in November 2015 among 221 students aged
18–25. The criteria for participating in the research was buying food products.
An original survey questionnaire, designed for the research, constituted the research tool. The result of the executed research is the identiﬁcation of actions taken
by consumers buying food products in a situation of irregularities on that market.
The results indicate a need for popularizing consumer laws on the food market.
Key words: food complaints, consumer, consumer rights, place of distribution
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Wielko ć dopłat bezpo rednich a produkcja,
koszty i dochodowo ć działalno ci
w indywidualnych gospodarstwach rolnych
Wstęp
Kwestia dochodów uzyskiwanych przez wła cicieli rodzinnych gospodarstw rolniczych wci jest zagadnieniem pozostaj cym w sferze analiz i bada
w teorii ekonomii, a szczególnie ekonomistów rolnych. Zegar [2008, s. 9–35]
stwierdza, e kwestia dochodów w rolnictwie polega na znacz co gorszej sytuacji ekonomicznej oraz ogółu warunków ycia ludno ci rolniczej w stosunku do ludno ci nierolniczej. Została ona wydobyta na wiatło dzienne na pewnym etapie historycznego rozwoju, tj. wraz z industrializacj . Utrzymuj ca si
w rolnictwie stała deprecjacja dochodów wynika z naturalnych i ekonomicznych
uwarunkowa alokacji czynników produkcji – nieefektywnej według kryterium
Pareto. Mechanizm kreacji dochodów rolników w tych warunkach nie kieruje si jedn z podstawowych zasad ekonomii klasycznej, tj. zasad przyrostów
kra cowych, według której jednostki ekonomiczne dokonuj alokacji swoich
zasobów produkcji do najbardziej efektywnych ich zastosowa . Alokacja taka
w przypadku gospodarstw indywidualnych jest ograniczona ró nymi czynnikami, a głównie przez mał elastyczno ć popytu na ywno ć oraz mał mobilno ć
i niepodzielno ć czynników produkcji rolniczej. Ponadto deprecjacja rolnictwa
przez mechanizm rynkowy ma charakter uniwersalny w ramach gospodarki rynkowej, gdy mechanizm ten ustala cen dla konkretnych warunków poda y i popytu, które mog nie odzwierciedlać faktycznie wytworzonej warto ci dodanej,
lecz przes dzaj o warto ci zrealizowanej, czyli o dochodzie. W zwi zku z tym
w rolnictwie wyst puje zjawisko tzw. ucieczki (drena u) nadwy ki ekonomicznej do innych sektorów gospodarki [Wo 2000, s. 34, Kowalski i Rembisz 2005,
s. 7–63, Czy ewski 2007, s. 19–21, Kowalski 2013, s. 71–81, Rembisz i Bezat-
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-Jarz bowska 2013, s. 9–105]. A zatem interwencjonizm w rolnictwie koryguje
zawodno ć mechanizmu rynkowego, gdy cz ć nadwy ki ekonomicznej, która
w warunkach rynkowych odpływa do pozarolniczych sektorów, wraca z powrotem do rolnictwa. Wsparcie ﬁnansowe nie powinno jednak zakłócać funkcjonowania mechanizmu rynkowego, gdy wła ciwe sygnały cenowe, zarówno produktów, jak i czynników produkcji, kształtowane s na rynku. Interwencyjne
oddziaływanie na ich ceny mo e zniekształcać ich informacyjn funkcj . Wsparcie ﬁnansowe gospodarstw rolniczych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR)
w postaci dopłat bezpo rednich ma charakter transferów od podatnika bezporednio do producenta rolnego, przez co zmniejsza prawdopodobie stwo wysyłania mylnych sygnałów z rynku do wła cicieli gospodarstw rolnych. Wprowadzaj c system dopłat bezpo rednich, uwzgl dniono oczekiwania konsumentów
i podatników, daj c jednocze nie rolnikom swobod wyboru kierunków produkcji, uwzgl dniaj c wymagania rynkowe. Ustalono, e wi kszo ć dotacji b dzie
wypłacana rolnikom niezale nie od wielko ci bie cej produkcji1.
Dopłaty bezpo rednie w krajach Unii Europejskiej (UE) zostały wprowadzone w ramach reformy Mac Sharry’ego w 1992 roku, jako instrument wspierania dochodów producentów rolnych [The development… 1991, s. 1–20, Keeney
i in. 1997, s. 1–12]. W latach 2004–2014 w Polsce obowi zywał uproszczony
system płatno ci, tzw. system jednolitej płatno ci obszarowej SAPS (ang. single
area payment scheme), który polegał na stosowaniu płatno ci do 1 ha UR, bez
wzgl du na rodzaj produkcji rolniczej [Ustawa z 18 grudnia 2003 r., Ustawa
z 26 stycznia 2007 r., Ustawa o zmianie...]. W latach 2004–2013 w ramach dopłat
bezpo rednich polscy rolnicy otrzymali około 93 mld zł. W UE z dopłat bezpo rednich pochodzi prawie połowa dochodów rolników. Jest to zatem bardzo
istotny element opłacalno ci produkcji rolnej. Wsparcie polskiego rolnictwa, za
po rednictwem dopłat bezpo rednich, wpływa nie tylko na wzrost warto ci produkcji, ale przede wszystkim na dochody polskich gospodarstw rolnych2 [Szpo1

Jednym z głównych impulsów do wprowadzenia oraz pó niejszych modyfikacji form płatno ci
bezpo rednich były uzgodnienia dotycz ce mi dzynarodowego handlu artykułami w ramach WTO
(World Trade Organisation – wiatowa Organizacja Handlu). Komisja Europejska d yła do takiego
przekształcenia płatno ci bezpo rednich, aby mo na je było zaliczyć do subwencji, które nie zakłócaj funkcjonowania rynku (tzw. green box), przez co stałyby si one wolne od wszelkich restrykcji
ilo ciowych wynikaj cych z porozumie WTO [Judzi ska i Łopaciuk 2011, s. 9–10].
2
Realizacja koncepcji zrównowa onego rozwoju rolnictwa mo e oznaczać, e w niektórych gospodarstwach obni y si (lub te ulegnie ograniczeniu) poziom nakładów pochodzenia przemysłowego. Nast pi wi c pogorszenie wyników produkcyjnych i ekonomicznych, w konsekwencji
czego zmniejsz si dochody rolników, ograniczaj c w ten sposób mo liwo ci akumulacji i rozwoju ich gospodarstw, st d zachodzi potrzeba wspierania zarówno relatywnie ni szego poziomu
dochodów rolniczych, jak i dalszego rozwoju rolnictwa. Strategia taka jest zgodna z koncepcj
zrównowa onego rozwoju zarówno pod wzgl dem ekonomicznym, rodowiskowym, jak i społecznym [Komorowska 2014, s. 98–110].
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janowska 2006, s. 332–336, Kutkowska 2009, s. 101–109, Marcysiak i Marcysiak
2010, s. 253–256]. Celem płatno ci bezpo rednich jest zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dochodów rolników, bez wpływu na wzrost cen dla konsumentów.
W swych decyzjach rolnicy mog si wi c kierować sygnałami rynkowymi, co
jest niezwykle wa ne w sytuacji dostosowania produkcji do warunków jednolitego
rynku [Berkum i Turner 2010, s. 4–16, Davidova 2011, s. 107–120, mija 2011,
s. 193–201].
Na warto ć produkcji ogółem uzyskanej w ramach działalno ci operacyjnej
gospodarstwa rolnego składa si produkcja ro linna i zwierz ca oraz pozostała.
Jak podaje Klepacki [1997, s. 74], typowe gospodarstwa rolnicze zajmuj si
produkcj ro linn i zwierz c . Przetwórstwo czy wiadczenie usług wyst puje
w nich rzadko.
Na warto ć kosztów produkcji ogółem składaj si rodki produkcji wraz
ze wiadczeniami ﬁnansowymi maj cymi zwi zek z działalno ci operacyjn
gospodarstwa rolnego.
Zgodnie z przyj t metodyk FADN pierwsz nadwy k ekonomiczn jest
warto ć dodana brutto gospodarstwa rolnego. Jest ona obliczana poprzez odj cie
zu ycia po redniego od produkcji ogółem i dodanie salda dopłat i podatków dotycz cych działalno ci operacyjnej. Dopłaty zwi kszaj warto ć dodan brutto,
a podatki powoduj jej zmniejszenie. Jest to kategoria ekonomiczna, która odzwierciedla nowo wytworzon warto ć w gospodarstwie rolnym w okresie obrachunkowym przez czynniki wytwórcze (tj. ziemi , prac i kapitał) niezale nie
od tego, kto jest ich wła cicielem, a tak e uwidacznia wpływ polityki pa stwa na
pozycj ekonomiczn gospodarstwa rolnego, kształtowan przez system dopłat
(w tym dopłat obszarowych) i podatków.
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest podstawow nadwy k
ekonomiczn uzyskiwan w ramach działalno ci operacyjnej gospodarstwa3.
Dochód ten stanowi opłat za własne czynniki wytwórcze (praca, ziemia i kapitał) zaanga owane do działalno ci operacyjnej gospodarstwa rolnego oraz ryzyko podejmowane przez prowadz cego gospodarstwo w roku obrachunkowym4.
3

Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolniczego obliczony został zgodnie z metodyk FADN,
w której od warto ci dodanej brutto odejmuje si amortyzacj i uzyskuje si warto ć dodan netto, od której nast pnie odejmuje si koszty czynników zewn trznych, a dodaje si saldo dopłat
i podatku VAT dotycz cych inwestycji.
4
Obliczony dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego ko czy rachunek ekonomiczny w gospodarstwie rolnym według metody FADN. W tej metodzie przedmiotem zainteresowania s wyniki
ekonomiczne osi gane przez gospodarstwo rolne jako cało ć. Na dochód wypracowany przez
rodzinne gospodarstwo rolne, poza produkcj typowo rolnicz , składaj si m.in. otrzymane przez
to gospodarstwo dotacje do produkcji rolniczej, zarobkowanie maszynami i narz dziami gospodarstwa, działalno ć agroturystyczna. W metodzie FADN nie bada si dochodów rodziny rolniczej, a zatem dochody uzyskane przez rodzin rolnicz poza gospodarstwem rolnym niezwi zane

74

Cel i metody badań
Celem bada było okre lenie zmian w wielko ci produkcji i kosztów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w zale no ci od poziomu dopłat bezpo rednich. Dobór gospodarstw do bada był celowy. Badaniami obj to indywidualne
gospodarstwa rolnicze z terenu województwa l skiego, uczestnicz ce w systemie FADN (Farm Accountancy Data Network) – europejskim systemie zbierania
danych z gospodarstw rolnych, prowadz ce rachunkowo ć roln pod nadzorem
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywno ciowej-Pa stwowy Instytut Badawczy (IERiG -PIB) [Ustawa z 29 listopada 2000 r.]. Obiekty znajduj ce si w polu obserwacji Polskiego FADN s to gospodarstwa towarowe maj ce
zasadniczy udział w tworzeniu warto ci dodanej rolnictwa. Za takie uznaje si
te, które mieszcz si w grupie gospodarstw wytwarzaj cych w danym regionie
FADN około 90% warto ci standardowej nadwy ki bezpo redniej. Ustalona liczebno ć próby Polskiego FADN, zaakceptowana przez Komisj Europejsk ,
liczyła 11 191 gospodarstw reprezentuj cych obszar całego kraju. W tej liczbie
znalazło si 1426 gospodarstw z Regionu 800 – Małopolska i Pogórze, w którym
klasyﬁkowało si 301 badanych gospodarstw z terenu województwa l skiego.
Był to wi c dobór celowy, odzwierciedlaj cy liczebno ć przy uwzgl dnieniu
struktury typów rolniczych, wielko ci ekonomicznej i powierzchni u ytków rolnych (UR).
W opracowaniu analizie poddano indywidualne gospodarstwa rolne z województwa l skiego, prowadz ce rachunkowo ć roln w latach 2005–2008.
Obszar ten został wybrany z uwagi na specyﬁczny charakter w uj ciu makroekonomicznym. W regionie tym gospodarstwa rolnicze poło one s wokół terenów silnie uprzemysłowionych, z najwi ksz w kraju aglomeracj górno l sk
(o znaczeniu europejskim), a rolnictwo jest tam bardzo zró nicowane zarówno
pod wzgl dem wielko ci gospodarstw, jak i charakteru produkcji. Wiele gospodarstw znajduje si na terenach miast i gmin miejsko-wiejskich.
Oceny wielko ci produkcji i kosztów w badanych gospodarstwach rolnych
dokonano na podstawie analizy zmian w warto ci i strukturze, jakie zachodziły w poszczególnych latach analizowanego okresu. Przy okre leniu zale no ci
mi dzy zmianami produkcji i kosztów a poziomem dopłat bezpo rednich gospodarstwa rolnicze podzielono na grupy. Kryterium podziału była wysoko ć
dopłat bezpo rednich do gospodarstwa. Opieraj c si na li cie rankingowej badanych gospodarstw rolnych, wyodr bniono grupy według metody tzw. tercyli.
Pierwsza grupa gospodarstw obejmowała 33,3% ich zbiorowo ci o najni szym
z funkcjonowaniem gospodarstwa, np. z pracy zawodowej s dochodami prywatnymi, nieb d cymi przedmiotem zainteresowania FADN [Jasi ska 2008, s. 20–23].
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poziomie płatno ci bezpo rednich, druga o przeci tnej (33,3% zbiorowo ci),
a trzecia o warto ci najwy szej (33,3% zbiorowo ci). W ten sposób uzyskano
podział gospodarstw rolniczych ze wzgl du na poziom płatno ci bezpo rednich
na pierwsz (I), drug (II) oraz trzeci (III) grup .

Wyniki badań
W tabeli 1 przedstawiono struktur rodzajow warto ci produkcji badanych
gospodarstw rolnych netto (bez podatku VAT), wytworzon w danym roku obrachunkowym w ramach działalno ci operacyjnej. Podstaw warto ci produkcji ogółem w analizowanym okresie prawie w cało ci była produkcja rolnicza
( rednio 98,5% udziału w strukturze), która wykazywała tendencj rosn c do
179 030 zł w 2007 roku (w 2008 r. w porównaniu do 2005 r. produkcja wzrosła
o 30,7%). W niewielkim zakresie rolnicy wiadczyli usługi własnym sprz tem
na zewn trz gospodarstwa, za które w 2005 roku otrzymali rednio 1419,5 zł,
a w 2006 roku była to kwota jeszcze mniejsza (1086,4 zł), jednak e w kolejnych
dwóch latach wyst piła tendencja rosn ca do 2047,7 zł.
Na uwag zasługuje fakt, e nast powało systematyczne powi kszanie działalno ci agroturystycznej przez rolników. Chocia w uj ciu warto ciowym były
to kwoty niewielkie ( rednio około 90 zł), wskazuje to jednak, e rolnicy poszukuj ró nych rozwi za i mo liwo ci zwi kszenia swoich dochodów. Przykładem mog być wielko ci pozostałych przychodów z działalno ci operacyjnej
gospodarstwa rolniczego, które w 2005 roku wynosiły 340,2 zł, a w 2008 roku
wzrosły do 952,6 zł, tj. o 180%. Minimalny był te zakres usług własnych na
rzecz inwestycji gospodarstwa rolnego, które obejmuj koszt pracy ci gników
oraz samochodów ci arowych i osobowych, który wynosił rednio 225,4 zł.
Mo e to wiadczyć o tym, e gospodarstwa te prowadziły nakłady inwestycyjne
w badanym okresie z pomoc dodatkowych rodków ﬁnansowanych z tytułu
ró nych form dotacji, lecz nie anga owały do tego własnego sprz tu, gdy pomoc taka podlegała rozliczeniu fakturowemu. Korzystały one dlatego głównie
z usług obcych w tym zakresie.
Ogółem rednia warto ć całej produkcji gospodarstwa rolniczego wykazywała tendencj rosn c , jednak e niejednolite było jej tempo. W 2005 roku
wynosiła 137 933,5 zł i wzrastała rednio około 15% rocznie do 2007 roku.
W 2008 roku osi gn ła warto ć 181 241,3 zł, czyli w stosunku do 2007 roku
wzrosła zaledwie o 37,5 zł. Taka sytuacja mo e wiadczyć o roli płatno ci bezporednich w procesach produkcyjnych gospodarstw. W pierwszych dwóch latach
rodki ﬁnansowe z dopłat bezpo rednich były w wi kszo ci anga owane w produkcj . W 2007 roku u ytkownicy gospodarstw rolnych mogli równie przezna-
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czać cz ć pieni dzy na inne cele, niezwi zane z produkcj rolnicz , a ponadto
w tym roku płatno ci obszarowe były relatywnie mniejsze w stosunku do pozostałych lat, co w sumie przeło yło si na wyhamowanie produkcji w 2008 roku.
Tabela 1

Warto ć i struktura produkcji
Lata
Wyszczególnienie

2005
zł

2006
%

zł

2007
%

zł

Zmiana
2008/2005

2008
%

zł

%

zł

Razem
produkcja
135 884,8 98,6 164 285,4 98,6 179 030,0 98,8 177 621,9 98,0 41 737,1
rolnicza
Produkcja
93,6
0,1
151,0
0,1
130,3
0,1
146,4
0,1
52,8
le na
Produkcja
0,2
0,0
26,3
0,0
15,9
0,0
0,6
0,0
0,4
nierolnicza
Usługi
wiadczone
własnym
sprzętem na 1 419,5
1,0
1 086,4
0,7
1 195,5
0,7
2 047,7
1,1
628,2
zewnątrz gospodarstwa
rolnego
Usługi agro9,5
0,0
5,9
0,0
122,8
0,1
222,4
0,1
212,9
turystyczne
Usługi
własne na
rzecz inwe167,2
0,1
381,6
0,2
189,7
0,1
163,2
0,1
–4,0
stycji gospodarstwa
rolnego
Czynsze
12,4
0,0
2,8
0,0
16,3
0,0
10,1
0,0
–2,3
dzier awne
Odszkodowania
6,1
0,0
191,6
0,1
63,5
0,0
76,4
0,1
70,3
produkcyjne
– wspólne
Pozostałe
przychody
z działalnoci operacyj340,2
0,2
541,9
0,3
439,8
0,2
952,6
0,5
612,4
nej gospodarstwa
rolnego
Ogółem
warto ć produkcji go137 933,5 100,0 166 672,9 100,0 181 203,8 100,0 181 241,3 100,0 43 307,8
spodarstwa
rolnego

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

%
130,7
156,4
300,0

144,3

2 341,1

97,6

81,5

1 252,5

280,0

131,4
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W tabeli 2 przedstawiono warto ć i struktur produkcji według wysoko ci
dopłat bezpo rednich w badanych gospodarstwach. Najwi ksze warto ci produkcji ogółem uzyskiwały gospodarstwa z grupy o najwy szym poziomie dopłat
bezpo rednich. W 2005 roku wynosiła ona rednio 230,4 tys. zł i systematycznie
wzrastała do 2007 roku (288 tys. zł), nieznacznie spadaj c w 2008 roku. Jeszcze
wi ksza zmiana w przyro cie warto ci produkcji w tym samym okresie nast piła
w gospodarstwach o rednim poziomie dopłat, jednak e nie stwierdzono jednoliTabela 2

Warto ć i struktura produkcji [zł/gospodarstwo] według wysoko ci dopłat bezpo rednich
Lata
Wyszczególnienie

2005
tys. zł

2006
%

tys. zł

2007
%

tys. zł

Zmiana
2008/2005

2008
%

tys. zł

%

tys. zł

%

Grupa I
Produkcja
ro linna
Produkcja
zwierzęca
Pozostała
produkcja
Ogółem warto ć
produkcji gospodarstwa rolnego

42,0

47,4

51,3

49,4

52,3

37,7

50,7

42,8

8,7

120,7

46,3

52,3

52,1

50,2

85,6

61,8

66,7

56,4

20,4

144,1

0,3

0,3

0,5

0,4

0,7

0,5

0,9

0,8

0,6

300,0

29,7

133,5

88,6

100,0 103,9 100,0 138,6 100,0 118,3 100,0
Grupa II

Produkcja
ro linna
Produkcja
zwierzęca
Pozostała
produkcja
Ogółem warto ć
produkcji gospodarstwa rolnego

46,9

49,4

61,0

44,7

59,4

50,8

63,7

45,5

16,8

135,8

47,1

49,7

73,7

53,9

55,6

47,5

71,9

51,4

24,8

152,7

0,8

0,9

2,0

1,4

2,0

1,7

4,3

3,1

3,5

537,5

45,1

147,6

94,8

100,0 136,7 100,0 117,0 100,0 139,9 100,0
Grupa III

Produkcja
ro linna
Produkcja
zwierzęca
Pozostała
produkcja
Ogółem warto ć
produkcji gospodarstwa rolnego

106,1

46,1

112,5

43,3

168,9

58,6

173,5

60,7

67,4

163,5

121,3

52,6

142,5

54,9

115,3

40,1

106,4

37,3

–14,9

87,7

3,0

1,3

4,6

1,8

3,8

1,3

5,6

2,0

2,6

186,7

55,1

123,9

230,4 100,0 259,6 100,0 288,0 100,0 285,5 100,0

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.
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tej tendencji rosn cej. W 2007 roku produkcja spadła do 117 tys. zł, a w 2008 roku zwi kszyła si o 19,5%, co w porównaniu do 2005 roku oznaczało wzrost
o 47,6%. W grupie gospodarstw o najmniejszych dopłatach w latach 2005–
–2007 nast pował systematyczny przyrost warto ci produkcji (do 138,6 tys. zł
w 2007 roku, tj. o 56,4%), a nast pnie spadek w 2008 roku (do 118,3 tys. zł). We
wszystkich grupach gospodarstw w badanym okresie struktura produkcji ulegała
zmianom w zale no ci od wysoko ci dopłat bezpo rednich. W gospodarstwach
o najwi kszych dopłatach stwierdzono jednolit tendencj rosn c warto ci produkcji ro linnej w całym badanym okresie – do 173,5 tys. zł w 2008 roku, tj.
o 63,5%. Du o mniejsza zmiana wyst piła w grupie gospodarstw o rednim poziomie dopłat bezpo rednich, w której uzyskano warto ć 63,7 tys. zł w 2008 roku,
tj. nast pił wzrost w stosunku do 2005 roku o 35,8%. W gospodarstwach
o najmniejszych dopłatach warto ć produkcji ro linnej systematycznie rosła do
52,3 tys. zł w 2007 roku, po czym w 2008 roku nast pił niewielki spadek do
50,7 tys. zł. Warto ci produkcji zwierz cej w analizowanym okresie wykazywały zró nicowane tendencje w poszczególnych grupach. W gospodarstwach
o najwi kszych dopłatach warto ć produkcji zwierz cej w 2008 roku wynosiła
106,4 tys. zł, i był to spadek w porównaniu z 2005 rokiem o 12,3%. W grupie
gospodarstw o rednim poziomie dopłat bezpo rednich w tym samym okresie
produkcja zwierz ca natomiast wzrosła (o 52,7%), a w gospodarstwach o najmniejszych dopłatach było to zwi kszenie o 44,1%.
Oddziaływanie płatno ci bezpo rednich na warto ć produkcji w gospodarstwach rolniczych miało du e znaczenie w podejmowaniu przez rolników decyzji
dotycz cych przyj tych przez nich strategii gospodarowania. Szczególnie istotny
na to wpływ miała produkcja ro linna, gdy pieni dze z dopłat poprzez uprawy
na UR kierowane były do tego działu. Wraz ze wzrostem dopłat bezpo rednich
do gospodarstw zwi kszał si udział produkcji ro linnej w strukturze produkcji
ogółem, jednak e tempo tych zmian w poszczególnych latach było zró nicowane. Mo na wi c zało yć, e tam gdzie rolnicy zainwestowali w produkcj ro linn , nie tylko czynnik obszarowy miał wpływ na warto ć produkcji, lecz tak e
pieni dze z dopłat bezpo rednich przyczyniały si do zwi kszenia nakładów
materiałowych na nasiona, sadzeniaki, nawozy mineralne, rodki ochrony ro lin.
Poprzez te działania zwi kszały produkcj ro linn w postaci wi kszych plonów.
W grupie gospodarstw o najwy szym poziomie płatno ci bezpo rednich mogły
znajdować si głównie du e gospodarstwa o typie „uprawy polowe”, i w pocz tkowym okresie funkcjonowania płatno ci w latach 2005–2006 przewa ała w nich
produkcja zwierz ca, która stanowiła odpowiednio 52,6 i 54,9%. Jednak e w tym
czasie rolnicy podejmowali ju stosowne decyzje o zwi kszaniu potencjału produkcji ro linnej, gdy w 2007 roku stanowiła ona 58,6% warto ci produkcji rolniczej,
a w 2008 roku jej udział wzrósł do 60,7%. W grupie gospodarstw o rednich płat-
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no ciach równie w pierwszych dwóch latach przewa ała produkcja zwierz ca,
lecz w 2007 roku produkcja ro linna stanowiła 50,8%, obni aj c si nieznacznie
w 2008 roku do 45,5%. Nale y zaznaczyć, e w skład tej grupy mogły wchodzić
głównie gospodarstwa o typach „zwierz ta wypasowe” i „mieszane”, w których zacz ła dominować produkcja zwierz ca. W grupie o najmniejszych dopłatach bezporednich dominowały gospodarstwa o typie „zwierz ta ziarno erne”, a tak e „zwierz ta wypasowe” i „mieszane”, st d te od pocz tku produkcja zwierz ca stanowiła
w tej grupie wi kszo ć w strukturze produkcji rolniczej, i w 2007 roku miała ona
najwi kszy udział (61,8%).
W tabeli 3 przedstawiono warto ć i struktur rodzajow kosztów netto (bez
VAT) poniesionych w danym roku obrachunkowym na działalno ć operacyjn
w gospodarstwie. Najwi ksze koszty ogółem odnotowano w gospodarstwach
z grupy o najwy szym poziomie dopłat bezpo rednich, w których wyst piła
w analizowanym okresie tendencja rosn ca, jednak e z ró nym nasileniem
w poszczególnych latach. W 2005 roku koszty wynosiły 195,3 tys. zł i wzrosły
w 2008 roku o 22,6%. W grupie gospodarstw o rednim poziomie dopłat bezpo rednich w tym okresie wzrost kosztów ogółem wyniósł 65,4%, z t ró nic ,
e po pocz tkowym wzro cie nast pił ich spadek w 2007 roku. W roku nast pnym koszty zwi kszyły si do 118,9 tys. zł (o 34,8%). Najwi kszy wzrost kosztów dotyczył gospodarstw o najmniejszych dopłatach, z tendencj rosn c do
112,5 tys. zł w 2008 roku (o 70,2%).
Tabela 3

Warto ć i struktura kosztów produkcji [zł/gospodarstwo] według wysoko ci dopłat bezpo rednich
Lata
Wyszczególnienie
1

2005
tys.
%
zł
2
3

2006
tys.
%
zł
4
5

2007
tys.
%
zł
6
7

Zmiana
2008/2005

2008
tys.
%
zł
8
9

tys.
zł
10

11

%

Grupa I
Zu ycie po rednie razem,
w tym:
koszty bezporednie razem
koszty
ogólnogospodarcze
razem
Podatki

50,8

76,8

56,8

73,7

81,7

77,3

88,1

78,3

37,3

173,4

38,1

57,6

41,5

53,9

64,8

61,3

67,3

59,8

29,2

176,6

12,7

19,2

15,3

19,8

16,9

16,0

20,8

18,5

8,1

163,8

0,7

1,0

0,8

1,0

1,1

1,0

1,3

1,2

0,6

185,7
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Tabela 3 cd.
1
Amortyzacja
Koszty czynników zewnętrznych razem
Ogółem koszty
produkcji

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12,1

18,4

15,6

20,3

17,8

16,9

18,9

16,8

6,8

156,2

2,5

3,8

3,9

5,0

5,0

4,8

4,2

3,7

1,7

168,0

66,1

100,0

77,1

46,4

170,2

100,0 105,6 100,0 112,5 100,0
Grupa II

Zu ycie po rednie razem,
w tym:
koszty bezporednie razem
koszty
ogólnogospodarcze
razem
Podatki
Amortyzacja
Koszty czynników zewnętrznych razem
Ogółem koszty
produkcji

52,1

72,4

72,8

74,7

65,5

74,2

86,9

73,1

34,8

166,8

36,2

50,3

52,0

53,4

48,8

55,3

61,5

51,7

25,3

169,9

15,9

22,1

20,8

21,3

16,7

18,9

25,4

21,4

9,5

159,7

1,0

1,5

1,1

1,1

1,0

1,2

1,4

1,2

0,4

140,0

16,7

23,1

20,4

21,0

18,4

20,8

25,8

21,6

9,1

154,5

2,1

3,0

3,1

3,2

3,3

3,8

4,8

4,1

2,7

228,6

71,9

100,0

97,4

100,0

88,2

100,0 118,9 100,0

47,0

165,4

Grupa III
Zu ycie po rednie razem,
145,5
w tym:
koszty bezpo110,8
rednie razem
koszty
ogólnogo34,7
spodarcze
razem
Podatki
2,8
Amortyzacja
Koszty czynników zewnętrznych razem
Ogółem koszty
produkcji

74,5

148,6

74,9

155,3

76,2

179,0

74,7

33,5

123,0

56,7

111,0

56,0

115,9

56,9

129,9

54,2

19,1

117,2

17,8

37,6

18,9

39,4

19,3

49,1

20,5

14,4

141,5

1,4

2,4

1,2

2,9

1,4

4,3

1,8

1,5

153,6

38,0

19,5

35,2

17,7

35,4

17,3

41,4

17,3

3,4

108,9

9,0

4,6

12,2

6,2

10,3

5,1

14,8

6,2

5,8

164,4

44,2

122,6

195,3 100,0 198,4 100,0 203,9 100,0 239,5 100,0

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.
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We wszystkich grupach gospodarstw w badanym okresie warto ci poszczególnych grup kosztów w strukturze ulegały zmianom w zale no ci od wysokoci dopłat bezpo rednich. Zu ycie po rednie w gospodarstwach o najwi kszych
dopłatach wykazywało tendencj rosn c (wzrosło do 179 tys. zł w 2008 r., tj.
o 23%). Du o wi ksze zmiany w tym samym okresie wyst piły w grupie gospodarstw o rednim i najni szym poziomie dopłat bezpo rednich, w których
zu ycie po rednie wzrosło odpowiednio o 66,8 i 73,4%. Koszty amortyzacji
kształtowały si w poszczególnych grupach nieco odmiennie i w kolejnych latach wykazywały ró ne warto ci. W gospodarstwach o najmniejszych dopłatach
w badanym okresie amortyzacja wykazywała jednolit tendencj rosn c – do
18,9 tys. zł w 2008 roku, tj. o 56,2%. Podobny wzrost (o 54,5%) dotyczył grupy gospodarstw o rednim poziomie płatno ci bezpo rednich, z t jednak ró nic , e w 2007 roku nast pił spadek amortyzacji. Najmniejsze zmiany wyst piły
w gospodarstwach o najwi kszych dopłatach, gdy po spadku w latach 2006–
–2007 koszty amortyzacji zwi kszyły si o 8,9% w stosunku do 2005 roku. Taka
sytuacja mo e odzwierciedlać prowadzenie inwestycji przez wła cicieli gospodarstw, jednak e o zró nicowanym tempie, wielko ciach i charakterze. W gospodarstwach o najni szym poziomie dopłat bezpo rednich warto ć inwestycji
była relatywnie mniejsza, lecz wykazywała tendencj rosn c wraz ze zwi kszaj cymi si rodkami ﬁnansowymi z tytułu dopłat obszarowych. Przewa nie były
to inwestycje na mniejsz skal , niemaj ce charakteru prorozwojowego, głównie dotycz ce zakupów sprz tu oraz maszyn rolniczych. Z tego powodu warto ć
odpisów amortyzacyjnych w tych gospodarstwach była stosunkowo najmniejsza. W grupie gospodarstw rednich warto ć inwestycji była wi ksza ni w tych
o najmniejszych dopłatach, z tendencj rosn c w latach 2005–2006, niewielkim
spadkiem w 2007 roku oraz wzrostem w 2008 roku. Wła ciciele gospodarstw
o najwy szym poziomie płatno ci bezpo rednich prowadzili z kolei stosunkowo
du e inwestycje na wzgl dnie ustabilizowanym poziomie, a relatywnie wi ksze
rodki ﬁnansowe z tytułu dopłat obszarowych pozwalały rolnikom na wi ksze
i bardziej równomierne tempo prac inwestycyjnych.
Koszty czynników zewn trznych nie stanowiły du ych udziałów w kosztach
ogółem, a najwi kszy ich przyrost wyst pił w gospodarstwach o rednich dopłatach – z 2,1 tys. zł w 2005 roku wzrosły do 4,8 tys. zł w 2008 roku, tj. o 128,6%.
W gospodarstwach o najni szym i najwy szym poziomie dopłat bezpo rednich
zmiany były mniejsze, a ich zwi kszenie w analizowanym okresie wynosiło odpowiednio 68 i 64,4%. Kwoty podatków były najmniejsze w gospodarstwach
o najmniejszych dopłatach i kształtowały si w granicach 0,7–1,3 tys. zł, a najwi ksze wyst powały w gospodarstwach o najwy szym poziomie płatno ci – do
4,3 tys. zł w 2008 roku.
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W działalno ci operacyjnej gospodarstwa rolniczego bardzo wa ny jest
udział w strukturze poszczególnych kategorii kosztów i relacje, jakie zachodz
mi dzy nimi w danym roku obrachunkowym. W grupie gospodarstw o najwy szym poziomie dopłat bezpo rednich w badanym okresie zu ycie po rednie
utrzymywało si na stabilnym poziomie, a udział w strukturze kosztów zawierał si od 74,5% w 2005 roku do 76,2% w 2007 roku. Zbli ony udział odnotowano w gospodarstwach o rednim poziomie płatno ci (do 74,7% w 2006 r.).
Nieznacznie pod tym wzgl dem odbiegały gospodarstwa o najmniejszych
płatno ciach, w których zu ycie po rednie kształtowało si w przedziale 76,8–
–78,3%. Koszty bezpo rednie w ka dej grupie gospodarstw stanowiły ponad 50%
w strukturze wszystkich kosztów (tab. 3). Poziom kosztów ogólnogospodarczych
w gospodarstwach o najmniejszych i rednich dopłatach był zbli ony, zawierał si
w przedziale 12,7–25,4 tys. zł, a w grupie o najwi kszych płatno ciach koszty te
wynosiły 34,7–49,1 tys. zł. Udział kosztów bezpo rednich w porównaniu z kosztami ogólnogospodarczymi w zu yciu po rednim we wszystkich prawie grupach
wynosił ponad 70%, a najwi kszy był w gospodarstwach o najni szym poziomie
dopłat bezpo rednich (do 79,3% w 2007 roku). Potwierdza to fakt, e w skład
tej grupy wchodzi du o gospodarstw o typie „zwierz ta ziarno erne”, których
mniejszy areał nie uprawnia do pobierania du ych dopłat, a w których koszty
bezpo rednie w strukturze kosztów ogółem s najwi ksze z wszystkich typów
gospodarstw, głównie ze wzgl du na udział pasz z zakupu w ywieniu tych zwierz t [Wyniki standardowe… 2010, s. 7–26]. Z kolei w grupie o najwi kszych
i rednich dopłatach mniejsze koszty bezpo rednie wynikaj z przewagi gospodarstw o typach „uprawy polowe” i „zwierz ta wypasowe”, w których koszty
nawozów, rodków ochrony ro lin, nasion i pasz dla zwierz t „wypasowych” były
mniejsze ni w gospodarstwach zwierz t „ziarno ernych”. Nale y podkre lić
fakt, e udział kosztów bezpo rednich w porównaniu z kosztami ogólnogospodarczymi (w strukturze zu ycia po redniego) w grupie gospodarstw o najwy szym poziomie płatno ci wykazywał jednolit tendencj spadkow w badanym
okresie – do 72,6% w 2008 roku.
Najwi ksze koszty amortyzacji w strukturze kosztów ogółem wyst piły
w gospodarstwach o rednim poziomie dopłat bezpo rednich, których udział
w 2005 roku wynosił 23,1%, zmniejszaj c si nieznacznie w 2008 roku do
21,6%. W gospodarstwach o najwi kszych dopłatach koszty amortyzacji były
najmniejsze, z jednolit tendencj malej c ich udziału w strukturze kosztów
ogółem (do 17,3% w 2008 roku). W gospodarstwach o najmniejszych dopłatach w 2005 roku udział kosztów amortyzacji wynosił 18,4%, wzrastaj c
w 2006 roku do 20,3%, a nast pnie koszty te systematycznie zmniejszały si ,
osi gaj c w 2008 roku udział na poziomie 16,8%. Najwi kszy udział kosztów
czynników zewn trznych w strukturze kosztów ogółem wyst pował w gospo-
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darstwach o najwy szym poziomie dopłat bezpo rednich. Około 90% składników kosztów czynników zewn trznych to koszty wynagrodze za prac najemn
[Wyniki standardowe… 2010, s. 19]. W gospodarstwach najwi kszych udział
tych kosztów kształtował si w analizowanym okresie od 4,6% w 2005 roku do
6,2% w 2008 roku. Mniejszy udział kosztów czynników zewn trznych wyst pował w gospodarstwach najmniejszych i rednich – do 5% w 2006 roku. Udział
podatków w strukturze kosztów ogółem był najwi kszy w gospodarstwach o najwy szym poziomie dopłat bezpo rednich (1,2–1,8%), a najmniejszy w grupie
o najmniejszych płatno ciach (1,0–1,2%).
Reasumuj c, nale y podkre lić ró nice w wysoko ci kosztów ogółem, jakie
wyst piły w latach 2007–2008 w badanych gospodarstwach, i odnie ć je do warto ci produkcji ogółem. W 2008 roku w grupie o najwy szym poziomie dopłat
bezpo rednich koszty wzrosły o 17,5%, a produkcja spadła o 0,9%, w grupie
o rednich dopłatach wzrost kosztów był jeszcze wi kszy i wyniósł 34,8%, przy
jednoczesnym wzro cie produkcji o 19,5%. W grupie gospodarstw o najmniejszych dopłatach wzrost kosztów był najmniejszy (o 6,5%), lecz produkcja w tym
samym czasie spadła w tej grupie o 14,7%. W badaniach potwierdzaj si wyniki
analiz i oblicze Kowalskiego [2009, s. 82–92] dotycz ce dochodów z gospodarstw rolnych według danych Polskiego FADN, które informuj o zmniejszeniu
realnej warto ci dodanej i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w 2008
roku w stosunku do 2007 roku. Było to wynikiem zwi kszenia warto ci zu ycia po redniego o 11,2%, podczas gdy warto ć produkcji zwi kszyła si o 2%.
Kowalski [2010, s. 41–44] oraz Dynowska i Łapi ska [2010, s. 67–71] podaj ,
e wska nik relacji cen (no yce cen) produktów rolnych sprzedawanych do towarów i usług zakupywanych na cele bie cej produkcji rolniczej i inwestycji
wynosił w 2008 roku 90,1%5, a w 2007 roku było to 107,2%. Z tego powodu
najbardziej niekorzystnym dla rolnictwa był 2008 rok, gdy równocze nie koszty bezpo rednie wzrosły o 9,3%, a koszty ogólnogospodarcze o 12,4%. Koszty działalno ci gospodarczej ł cznie wzrosły równie o tyle samo. Z uwagi na
zmniejszenie warto ci produkcji i znaczne zwi kszenie kosztów ich uzyskania,
wszystkie kategorie dochodowe w analizowanych grupach gospodarstw były relatywnie mniejsze w 2008 roku w porównaniu do tych z lat 2005–2007.
W tabeli 4 przedstawiono warto ć dodan brutto analizowanych gospodarstw w latach 2005–2008 oraz wyniki efektywno ci jej wykorzystania w rela5

Wska nik no yc cen w 2008 roku zmalał przede wszystkim pod wpływem dynamicznego wzrostu cen rodków produkcji, któremu towarzyszyły obni ki cen podstawowych produktów rolniczych, w tym głównie zbó i mleka. Zdecydowane podwy ki cen energii, surowców i nawozów
mineralnych na wiatowych rynkach skutkowały w 2008 roku wzrostem cen detalicznych nawozów mineralnych o ponad 38%, podwy kami cen rodków ochrony ro lin o 10% oraz wzrostem
cen energii o 5% [Kowalski 2010, s. 121–127].
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Tabela 4

Warto ć dodana brutto [zł]
Lata
Wyszczególnienie
Warto ć dodana brutto/
/gospodarstwo
Warto ć dodana brutto
na 1 ha UR
Warto ć dodana brutto na
1 osobę pełnozatrudnioną
Warto ć dodana brutto na
1 h pracy

2005

2006

2007

2008

78 063,5 90 063,3 96 346,4 87 826,7
2 516,6

3 148,0

3 184,0

2 428,8

38 079,7 44 807,6 49 408,4 44 582,1
17,3

20,4

22,4

20,2

Zmiana
2008/2005
zł

%

9 763,2

112,5

–87,8

96,5

6 502,4

117,1

2,9

116,8

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

cji do jednostki powierzchni UR (1 ha), na osob pełnozatrudnion i 1 h pracy.
W latach 2005–2007 warto ć dodana brutto wykazywała tendencj rosn c do
96 346,4 zł w 2007 roku, tj. zwi kszyła si o 23,4%, a w 2008 roku nast pił jej
spadek (o 8,8% w stosunku do 2007 r.). Zasadnicz tego przyczyn było zwi kszenie warto ci zu ycia po redniego w 2008 roku w stosunku do 2007 roku, wobec niewielkiego wzrostu produkcji rolniczej ogółem.
W rezultacie szybciej rosn cych cen materiałów do produkcji ni produktów
rolnych nadwy ka warto ci produkcji nad zu yciem po rednim zmniejszyła si
w tym okresie o 16,8%. Taka sytuacja ukierunkowała równie podobne tendencje w relacji warto ci dodanej brutto do jednostki powierzchni ziemi i zasobów
pracy. W 2005 roku warto ć dodana brutto wynosiła 2516,6 zł/ha UR, osi gaj c
w latach 2006–2007 wielko ci w granicach 3148–3184 zł/ha UR, obni aj c si
w 2008 roku do 2428,8 zł/ha UR. Jedna osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie
mogła uzyskać w 2005 roku 38 079,7 zł, a w 2007 roku było to ju 49 408,4 zł.
Oznacza to, e w ci gu trzech lat nast pił wzrost warto ci dodanej brutto w przeliczeniu na osob pełnozatrudnion o 29,7%. Zasadnicz przyczyn tego zjawiska było to, e od 2005 roku warto ć dodana brutto na jedno gospodarstwo rosła,
i w 2007 roku była najwi ksza, a nakłady pracy w tym samym czasie spadały
(w 2007 roku były najmniejsze). Takie same relacje wyst piły w przeliczeniu na
jednostk czasu pracy. W 2005 roku na 1 h pracy przypadało 17,3 zł warto ci dodanej brutto, a w 2007 roku było to 22,4 zł. W porównaniu do 2005 roku warto ć
dodana brutto na 1 h pracy wzrosła w 2008 roku o 16,8% i wyniosła 20,2 zł.
redni dochód uzyskiwany w 2005 roku w badanych gospodarstwach rolnych wynosił 40 953,2 zł (tab. 5). W 2006 roku został zwi kszony przez rolników
do 56 969,9 zł, tj. o 39,1%, a w 2007 roku dochód, jaki uzyskali, był najwi kszy
w całym analizowanym okresie i wynosił 62 365,5 zł. Oznaczało to, e w latach
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Tabela 5
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolniczego [zł]
Lata
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

Dochód na gospodarstwo

40 953,2 56 969,9 62 365,5 47 225,8

Dochód na 1 ha UR
Dochód na 1 osobę
pełnozatrudnioną
Dochód na 1 h pracy

1 320,2

1 991,3

2 061,0

1 306,0

19 977,2 28 343,2 31 982,3 23 972,5
9,1

12,9

14,5

10,9

Zmiana
2008/2005
zł
6 272,6

%
115,3

–14,2

98,9

3 995,3

120,0

1,8

119,8

ródło: Opracowanie własne na podstawie danych FADN.

2005–2007 z ka dym kolejnym rokiem produkcja rolnicza stawała si coraz bardziej opłacalna, a dochód w tym okresie wzrósł o 53%. Dopiero w 2008 r. nast pił
spadek dochodu do 47 225,8 zł, czyli w porównaniu z 2007 rokiem zmniejszył
si o 24,3%6. Taki sposób tworzenia si dochodów z rodzinnego gospodarstwa
rolnego w latach 2005–2008 ukształtował podobne tendencje w relacjach dochodu do posiadanych w gospodarstwach zasobów ziemi i pracy.
W 2005 roku dochód wynosił 1320,2 zł/ha UR, po czym w latach 2006–
–2007 utrzymywał si na poziomie około 2000 zł/ha UR, a nast pnie w 2008 roku
obni ył si do warto ci jeszcze mniejszej ni z 2005 roku, tj. do 1306 zł/ha UR.
Dochód na jedn osob pełnozatrudnion w gospodarstwie w 2005 roku wynosił
19 977,2 zł, a w 2006 roku był wi kszy o 41,5%. W 2007 roku osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie uzyskiwała prawie 32 tys. zł i była to najwi ksza kwota otrzymanego dochodu w badanym okresie. A wi c w porównaniu
z 2005 rokiem, osoba pełnozatrudniona w gospodarstwie zarobiła w 2007 roku
wi cej o 60%. Przyczyn takich zmian było to, e od 2005 roku dochód na gospodarstwo stale powi kszał si i w 2007 roku był najwi kszy, a nakłady pracy
w tym samym czasie spadały (w 2007 r. były najmniejsze). Podobne relacje
wyst piły w przeliczeniu na jednostk czasu pracy, gdy w 2005 roku uzyskiwano 9,1 zł dochodu na 1 h pracy, a w 2007 roku o 59,3% wi cej, tj. 14,5 zł,
w 2008 roku nast piła obni ka do 10,9 zł, co w porównaniu z 2005 rokiem i tak
stanowiło przyrost o 19,8%.

6

W całym zbiorze indywidualnych gospodarstw rolnych znajduj cych si w polu obserwacji PL
FADN odnotowano w 2008 roku spadek dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego o 19,6%
w porównaniu do 2007 roku. Równie we wszystkich typach rolniczych (poza uprawami trwałymi) nast piło obni enie dochodu, a najwi kszy spadek odnotowały gospodarstwa o typie „mieszane” (26,6%) [Goraj 2009, s. 6].
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Wnioski
W opracowaniu okre lono wielko ć zmian w produkcji i kosztach w indywidualnych gospodarstwach rolniczych w zale no ci od poziomu dopłat bezporednich.
Na podstawie przeprowadzonych bada sformułowano nast puj ce
wnioski:
1. Warto ć produkcji rolniczej w gospodarstwach zwi kszała si wraz ze wzrostem dopłat bezpo rednich w poszczególnych latach badanego okresu.
2. W gospodarstwach najwi kszych pod wzgl dem obszarowym wraz ze wzrostem dopłat bezpo rednich zwi kszał si udział produkcji ro linnej w strukturze produkcji ogółem. W gospodarstwach najmniejszych obszarowo udział
produkcji ro linnej na ogół zmniejszał si w kolejnych latach, co mogło wynikać st d, e w grupie tej dominowały gospodarstwa o typach „zwierz ta
ziarno erne” i „mieszane”.
3. Dopłaty bezpo rednie były wa nym czynnikiem przyczyniaj cym si do
wprowadzania zmian w zakresie struktury produkcji gospodarstw indywidualnych, a ich oddziaływanie na warto ć produkcji miało du e znaczenie
w podejmowaniu przez rolników decyzji dotycz cych przyj tych przez nich
strategii gospodarowania. Szczególnie istotny na to wpływ miała produkcja
ro linna, gdy pieni dze z dopłat poprzez uprawy na UR kierowane były do
tego działu.
4. Najwi ksze koszty ogółem wyst powały w gospodarstwach najwi kszych
pod wzgl dem obszarowym, a najwi ksze tempo wzrostu kosztów wyst piło w gospodarstwach o najmniejszych dopłatach. Zarówno warto ć dodana
brutto, jak i dochód w analizowanych grupach gospodarstw były relatywnie
małe w 2008 roku od tych z lat 2005–2007, z uwagi na zmniejszenie warto ci produkcji i znaczne zwi kszenie kosztów. W tych niekorzystnych dla
produkcji rolniczej relacjach rynkowych dopłaty bezpo rednie odgrywały
wa n rol w tworzeniu dochodów gospodarstw rolnych.
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Abstrakt
W opracowaniu okre lono wpływ dopłat bezpo rednich na produkcj , koszty
i dochodowo ć działalno ci w gospodarstwach rolniczych. Badaniami obj to indywidualne gospodarstwa rolne z terenu województwa l skiego, uczestnicz ce
w systemie PL-FADN. Okres badawczy obejmował lata 2005–2008. Przeprowadzone badania wykazały, e najwi ksze warto ci produkcji ogółem uzyskiwały
gospodarstwa z grupy o najwy szym poziomie dopłat bezpo rednich. W gospodarstwach najwi kszych pod wzgl dem obszarowym wraz ze wzrostem dopłat
bezpo rednich zwi kszał si udział produkcji ro linnej w strukturze produkcji
ogółem. Dopłaty bezpo rednie przyczyniały si do wprowadzania zmian w zakresie kierunku i struktury produkcji gospodarstw indywidualnych, a w okresach
o niekorzystnej koniunkturze dla produkcji rolniczej stabilizowały dochody gospodarstw rolnych.
Słowa kluczowe: dopłaty bezpo rednie, produkcja rolnicza, koszty, gospodarstwa rolne

The level of direct payments versus production,
costs and proﬁtability of individual farms
Abstract
The paper aims to determine the impact of direct payments on the production,
costs and proﬁtability of individual farms. Our research on individual farms (participating in the EU-FADN) was carried out in Silesian region (for years 2005–
–2008). Our studies indicated that the highest total production was achieved on
farms in the group with the highest level of direct payments. In the group of the
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largest farms (in terms of the area) the share of plant production in the structure
of total production increased with then rise of direct payments. Direct payments
inﬂuenced the changes in the direction and structure of agricultural production in
the farms. They also stabilized farm incomes in periods of unfavorable economic
conditions for agricultural production.
Key words: direct payments, agricultural production, costs, farms
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Efektywno ć ekologicznych gospodarstw
sadowniczych w porównaniu
do konwencjonalnych
Wstęp
Rozwój produkcji rolniczej uzyskiwanej metodami ekologicznymi jest warunkowany zapotrzebowaniem na produkty oraz efektywno ci ekonomiczn
jej wytwarzania. Notowane od lat 80. ubiegłego wieku zagro enia zwi zane
z bezpiecze stwem ywno ci o zasi gu mi dzynarodowym spowodowały, e
konsumenci (tak e w Polsce) zwracaj coraz wi ksz uwag na t kwesti . Najwi ksze obawy w kontek cie bezpiecze stwa ywno ci budzi sposób produkcji
i przetwarzania ywno ci oraz stopie ingerencji w te procesy. W zwi zku z tym
ywno ć ekologiczna i tradycyjna jest oceniana jako nios ca najmniejsze zagroenie [Tyburski i in. 2007, akowska-Biemans 2011]. ywno ć ekologiczna jest
postrzegana jako „naturalna”, tradycyjna natomiast jest ł czona z tradycyjnym
sposobem produkcji i przetwarzania, co budzi zaufanie konsumentów i przekłada si na ich zachowania rynkowe. Z tego powodu obserwuje si systematyczny
wzrost popytu na produkty ekologiczne i tradycyjne oraz rozwój rynków tego
typu produktów.
Wzrost popytu na produkty ekologiczne stwarza mo liwo ci rozwoju produkcji ekologicznej, w tym owoców i warzyw, które nale do produktów najch tniej kupowanych na ekologicznym rynku ywno ciowym [Willer i in. 2013].
Z danych statystycznych dotycz cych rolnictwa ekologicznego na wiecie wynika, e Polska jest krajem o najwi kszej powierzchni ekologicznych plantacji
drzew i krzewów owocowych do produkcji owoców strefy umiarkowanej (jabłonie, grusze, liwy, czere nie, wi nie, brzoskwinie, morele, maliny, porzeczki)
zarówno w Europie, jak i na wiecie [The World of Organic Agriculture… 2015].
Powierzchnia ekologicznych plantacji drzew i krzewów owocowych w Polsce
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w 2012 roku została wyszacowana na 42 tys. ha i stanowiła 35% powierzchni ekologicznych plantacji drzew i krzewów owocowych w Europie oraz 27%
powierzchni ekologicznych plantacji drzew i krzewów owocowych na wiecie.
Wynika to z du ego udziału ekologicznych plantacji jabłoni, których powierzchnia w naszym kraju stanowi prawie połow powierzchni ekologicznych plantacji
jabłoni na wiecie. W Polsce s tak e najwi ksze powierzchnie ekologicznych
plantacji krzewów owocowych, w tym malin i czarnych porzeczek [Komorowska 2014].
Najwi kszy udział powierzchni ekologicznych plantacji sadowniczych
w całkowitej powierzchni plantacji sadowniczych maj Czechy (w 2012 r.
wyniósł on 34,1%). Polska pod tym wzgl dem zajmuje drug pozycj (odpowiednio 15,6%) i wyprzedza pozostałe kraje o znacz cym udziale powierzchni
ekologicznych sadów w całkowitej powierzchni sadów, czyli Niemcy (14,4%),
Łotw (14,3%), Finlandi (12,6%) oraz Estoni (12,5%). W zwi zku z powy szym zainteresowanie wzbudzaj wyniki produkcyjne i ekonomiczne naszych
gospodarstw ekologicznych zajmuj cych si produkcj sadownicz .
Z wieloletnich bada prowadzonych w IUNG-PIB w Puławach nad integrowanym, ekologicznym i konwencjonalnym systemem gospodarowania
w rolnictwie wynika, e umiarkowana specjalizacja, czyli ro linny lub zwierz cy
kierunek produkcji w gospodarstwie zwi ksza efektywno ć gospodarstw ekologicznych [Ku i in. 2005, Stalenga 2010]. W obr bie ogółu gospodarstw ekologicznych mo na wyodr bnić gospodarstwa o okre lonym typie produkcyjnym1,
w tym nastawione na uprawy sadownicze [Nachtman 2010]. W zwi zku z tym,
e Polska jest krajem o znacz cej powierzchni ekologicznych plantacji drzew
i krzewów owocowych to sadownicze gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne s przedmiotem analizy porównawczej.

Cel i metodyka badań
Celem opracowania jest ocena efektywno ci gospodarowania zasobami produkcyjnymi w sadowniczych gospodarstwach ekologicznych w porównaniu do
konwencjonalnych, obj tych rachunkowo ci roln w systemie FADN2 w 2013 roku. W badanym roku w próbie Polskiego FADN było 17 gospodarstw ekologicznych i 439 gospodarstw konwencjonalnych nastawionych na uprawy sadownicze.
1

Typ produkcyjny gospodarstwa rolnego okre lany jest udziałem warto ci produkcji z poszczególnych działalno ci rolniczych w warto ci produkcji całkowitej gospodarstwa.
2
FADN to jednolity system zbierania danych rachunkowych we wszystkich krajach członkowskich UE, słu cy m.in. do kreowania wspólnej polityki rolnej. W Polsce od 2004 roku IERiG -PIB prowadzi badania rachunkowo ci rolnej w systemie FADN, okre lanym jako Polski FADN.
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Zaprezentowane w opracowaniu wyniki s rednimi dla porównywanych grup gospodarstw, a zgodnie z zało eniami obowi zuj cego systemu rachunkowo ci rolnej badaniem były obj te tylko gospodarstwa towarowe [Goraj i Ma ko 2009].
Efektywno ć gospodarowania zasobami produkcyjnymi w gospodarstwach
rolnych mierzy si , odnosz c uj cie warto ciowe efektów produkcyjnych oraz
wyniki ekonomiczne gospodarstw do wkładu czynników wytwórczych zaangaowanych w ich uzyskanie. Odniesienie odpowiednio wyników produkcyjnych
pozwala ustalić efektywno ć produkcyjn , a wyników ekonomicznych – efektywno ć ekonomiczn . Odniesienie warto ci uzyskanej produkcji do wielko ci
zasobów ziemi u ytkowanych w badanych gospodarstwach pozwoliło ustalić
produktywno ć zasobów ziemi. Odniesienie warto ci produkcji do wielko ci
wkładu pracy w jej wytworzenie (wkładu pracy przeliczonego na pełny wymiar
czasu pracy) pozwoliło obliczyć produktywno ć wydatkowanej pracy (ekonomiczn wydajno ć pracy). Przeliczenie warto ć uzyskanej produkcji na 100 zł
warto ci zaanga owanego kapitału w procesy wytwarzania porównywanych gospodarstw pozwoliło ustalić produktywno ć kapitału przypadaj c na jednostk
jego warto ci. Z kolei odniesienie odpowiednio wyniku ekonomicznego (dochodu z gospodarstwa rolnego) do wkładu zasobów produkcyjnych zaanga owanych w jego wypracowanie pozwoliło ocenić efektywno ć ekonomiczn gospodarowania zasobami w badanych gospodarstwach sadowniczych (dochodowo ć
zasobów ziemi, wydatkowanej pracy i zaanga owanego kapitału).

Potencjał produkcyjny badanych gospodarstw
Przeci tna powierzchnia u ytków rolnych (UR) badanych gospodarstw sadowniczych była wyra nie zró nicowana. Gospodarstwa ekologiczne gospodarowały prawie dwukrotnie wi ksz powierzchni UR ni konwencjonalne.
Przeci tna powierzchnia UR gospodarstw ekologicznych wynosiła 18 ha, a konwencjonalnych – 9,6 ha (tab. 1). Zarówno gospodarstwa ekologiczne, jak i konwencjonalne gospodarowały głównie własnymi gruntami (dzier awienie u ytków rolnych miało niewielkie znaczenie). Przewa aj c cz ć powierzchni UR
w obu grupach gospodarstw zajmowały plantacje sadownicze (ponad 80%).
Na podstawie danych rachunkowo ci rolnej FADN z zakresu zasobów pracy
gospodarstw rolnych mo na podać tylko wkład zasobów pracy w procesy produkcyjne gospodarstw, czyli nakłady pracy. Z tych danych wynika, e roczne nakłady
pracy ogółem w przeliczeniu na pełnozatrudnionego w ci gu roku (w AWU3) w badanych gospodarstwach sadowniczych kształtowały si na zbli onym poziomie.
3

AWU – jednostka przeliczeniowa nakładów pracy według metodyki FADN: 1 jednostka
AWU = 2200 godzin pracy ogółem/rok. W nakładach pracy ogółem ujmuje si nakłady pracy
własnej rolnika i jego rodziny oraz nakłady pracy najemnej.
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Tabela 1
Zasoby produkcyjne badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
rednia powierzchnia u ytków rolnych [ha]
w tym dzier awionych [ha]
Powierzchnia plantacji sadowniczych [ha]
Udział plantacji sadowniczych w powierzchni
u ytków rolnych [%]
Nakłady pracy ogółem [AWU]
Aktywa ogółem [zł]

Gospodarstwa
ekologiczne
18,0
0,5
15,6

konwencjonalne
9,6
0,9
7,7

86,7
2,25
850 769

80,2
2,24
704 199

ródło: Obliczenia własne na podstawie danych IERiG -PIB.

Potencjał zasobów kapitałowych gospodarstw rolnych stanowi rodki produkcyjne trwałe i obrotowe, których warto ć obrazuj aktywa ogółem. Zasoby
kapitałowe badanych gospodarstw sadowniczych stanowiły w głównej mierze
rodki trwałe, w tym uprawy trwałe (sady), ale tak e budynki, maszyny i urz dzenia. Ich warto ć była wi ksza o około 20% w gospodarstwach ekologicznych,
ale gospodarstwa ekologiczne były prawie dwukrotnie wi ksze od konwencjonalnych.

Wyniki produkcyjne i produktywno ć czynników
wytwórczych
Warto ć produkcji ogółem4 w badanych gospodarstwach sadowniczych
kształtowała przede wszystkim produkcja owoców (tab. 2). W gospodarstwach
ekologicznych warto ć produkcji owoców stanowiła 96% warto ci produkcji
ogółem, w konwencjonalnych – 92%. Zatem niewielki udział w wynikach produkcyjnych tych gospodarstw miała pozostała produkcja ro linna i produkcja
zwierz ca. W zakresie produkcji ro linnej badane gospodarstwa sadownicze prowadziły tak e upraw zbó , ro lin oleistych, ziemniaków i ro lin pastewnych,
ale warto ć tej produkcji stanowiła tylko 1,5% warto ci produkcji ogółem gospodarstw ekologicznych i 2,4% warto ci produkcji ogółem gospodarstw konwencjonalnych. W zakresie produkcji zwierz cej analizowane gospodarstwa prowadziły na niewielk skal chów bydła, trzody chlewnej i drobiu, dlatego udział
warto ci produkcji zwierz cej w warto ci produkcji ogółem tych gospodarstw
był znikomy.
4

Zgodnie z metodyk FADN wyniki produkcyjne gospodarstw stanowi produkcja ogółem, która ujmuje produkcj rolnicz ro linn i zwierz c oraz pozostał produkcj , a tak e przychody,
np. z dzier awienia ziemi, wynajmu budynków, maszyn, wiadczenia usług.
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W zwi zku z tym, e gospodarstwa ekologiczne w porównaniu do konwencjonalnych były prawie dwukrotnie wi ksze obszarowo i prowadziły produkcj
sadownicz na wi ksz skal (tab. 1) to zarazem ich wyniki produkcyjne ukształtowały si na wy szym poziomie (tab. 2).
Tabela 2

Warto ć produkcji badanych gospodarstw [zł]
Wyszczególnienie
Produkcja ogółem
Produkcja ro linna w tym:
zbo a
nasiona ro lin białkowych
ziemniaki
owoce
Produkcja zwierzęca w tym:
mleko
ywiec wołowy
ywiec wieprzowy

Gospodarstwa
ekologiczne
159 479
157 297
900
561
259
153 524
182
128
39
0

konwencjonalne
119 851
118 151
1 983
280
315
109 923
226
31
24
77

ródło: Jak w tabeli 1.

Odniesienie wyników produkcyjnych badanych gospodarstw do wkładu
czynników wytwórczych zaanga owanych w ich uzyskanie pozwoliło obliczyć
produktywno ć zasobów porównywanych gospodarstw (tab. 3). Produktywno ć
zasobów ziemi gospodarstw ekologicznych była mniejsza ni konwencjonalnych, co wynikało z mniejszej wydajno ci ich ekologicznych metod wytwarzania. Ekonomiczna wydajno ć pracy ukształtowała si na wy szym poziomie
w gospodarstwach ekologicznych, poniewa były one znacznie wi ksze od konwencjonalnych. Z kolei produktywno ć zasobów kapitałowych analizowanych
gospodarstw nie ró niła si znacz co, mo na nawet uznać, e ukształtowała si
na zbli onym poziomie w obu grupach gospodarstw.
Poziom wska ników produktywno ci czynników wytwórczych porównywanych gospodarstw odzwierciedlał ich skal produkcji oraz poziom wyników
produkcyjnych uzyskanych w badanym roku.
Tabela 3

Produktywno ć zasobów produkcyjnych badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Produktywno ć ziemi [zł/ha]
Ekonomiczna wydajno ć pracy [zł/AWU]
Produktywno ć na 100 zł aktywów ogółem [zł]
ródło: Jak w tabeli 1.

Gospodarstwa
ekologiczne

konwencjonalne

8 860
70 880
18,75

12 484
53 505
17,02

96

Wyniki ekonomiczne i dochodowo ć czynników
wytwórczych
Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego5 stanowi opłat zaanga owania
czynników wytwórczych gospodarstw rolnych w procesy produkcji rolniczej.
Syntetyczny rachunek wyników ekonomicznych badanych gospodarstw sadowniczych przedstawiono w tabeli 4. Wyniki produkcyjne gospodarstw ekologicznych ukształtowały si na wy szym poziomie, ale koszty produkcji w tych gospodarstwach były mniejsze. Koszty materiałowe gospodarstw ekologicznych
ukształtowały si na o połow ni szym poziomie ni konwencjonalnych, co wynikało ze znacznie mniejszych kosztów nawo enia i ochrony ro lin oraz nasion
i sadzonek. Koszty amortyzacji rodków trwałych były mniejsze w gospodarstwach ekologicznych, ponadto mniejsze w nich były tak e koszty zewn trznych czynników produkcji (wynagrodzenia pracowników najemnych, czynsze
dzier awne, odsetki od kredytów). Wy szy poziom wyników produkcyjnych
przy mniejszych kosztach produkcji gospodarstw ekologicznych uwarunkował
trzykrotnie wi ksze dochody w tych e gospodarstwach. Przyczyniły si do tego
wy sze ceny ekologicznych produktów ro linnych, w tym głównie owoców oraz
mniejsze koszty ekologicznego wytwarzania.
Tabela 4
Rachunek wyników porównywanych gospodarstw [zł]
Wyszczególnienie
Produkcja ogółem
Koszty materiałowe
Koszty amortyzacji
Koszty zewnętrznych czynników produkcji
Podatki, opłaty
Saldo podatku VAT
Dochód z gospodarstwa rolnego bez dopłat
Dopłaty
Dochód z gospodarstwa rolnego z dopłatami

Gospodarstwa
ekologiczne
159 479
20 022
21 593
12 648
1 815
5 689
109 090
38 522
147 612

konwencjonalne
119 851
42 452
31 016
16 440
1 013
45
28 975
14 029
43 004

ródło: Jak w tabeli 1.

5

„Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego” to kategoria dochodowa według metodyki FADN,
okre lana w niniejszym opracowaniu w skrócie jako „dochód z gospodarstwa rolnego”. Odpowiada dochodowi rolniczemu netto z uwzgl dnieniem dopłat do działalno ci gospodarstw rolnych.
W celu okre lenia udziału dopłat w dochodzie badanych gospodarstw oraz oceny efektywno ci
gospodarowania zasobami obliczono „dochód z gospodarstwa rolnego bez dopłat” oraz „dochód
z gospodarstwa rolnego z dopłatami”.
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Wpływ polityki rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych przejawia si w realizowanych dopłatach do ich działalno ci. Według metodyki
FADN dopłaty do działalno ci produkcyjnej oraz inwestycyjnej gospodarstw s
ujmowane przy obliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego. Dopłaty do działalno ci produkcyjnej gospodarstw ekologicznych obejmuj jednolit płatno ć
obszarow oraz dopłaty do ekologicznych upraw polowych, upraw trwałych,
ogrodniczych i trwałych u ytków zielonych. W badanych gospodarstwach sadowniczych poziom dopłat do ich działalno ci był wi kszy w gospodarstwach
ekologicznych, co wynikało z wi kszej skali produkcji oraz wy szego poziomu
dopłat do działalno ci produkcyjnej gospodarstw ekologicznych. W ko cowym
efekcie dopłaty podwy szyły bardziej dochody gospodarstw ekologicznych ni
konwencjonalnych, ale udział dopłat w dochodzie z gospodarstwa rolnego był
wi kszy w gospodarstwach konwencjonalnych (32,6% w konwencjonalnych,
26,1% w ekologicznych).
Efektywno ć ekonomiczn gospodarowania zasobami w badanych gospodarstwach sadowniczych, czyli dochodowo ć zasobów ziemi, wydatkowanej
pracy i zaanga owanego kapitału w procesy wytwarzania porównywanych gospodarstw, przedstawiono w tabeli 5. Dochodowo ć zasobów ziemi gospodarstw
ekologicznych była dwukrotnie wi ksza ni konwencjonalnych, co wynikało
głównie z wy szego poziomu wyników produkcyjnych przy mniejszych kosztach produkcji gospodarstw ekologicznych. Dochodowo ć wydatkowanej pracy
i zaanga owanego kapitału ukształtowała si nawet na kilkukrotnie wy szym
poziomie w gospodarstwach ekologicznych, poniewa były one przede wszystkim wi ksze od konwencjonalnych i osi gn ły znacznie lepsze wyniki ekonomiczne ni gospodarstwa konwencjonalne.
Tabela 5

Dochodowo ć zasobów produkcyjnych badanych gospodarstw
Wyszczególnienie
Dochód z gospodarstwa rolnego na 1 ha UR
[zł/ha]
Dochodowo ć pracy własnej [zł/osobę]
Dochodowo ć aktywów ogółem [%]

Gospodarstwa
ekologiczne

konwencjonalne

6 061
75 968
12,8

3 018
20 178
4,2

ródło: Jak w tabeli 1.

Podsumowanie
Badane gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne były zró nicowane
w zakresie wielko ci obszarowej i skali produkcji sadowniczej. Gospodarstwa
ekologiczne gospodarowały prawie dwukrotnie wi ksz powierzchni UR ni
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konwencjonalne, dlatego ich plantacje sadownicze były dwukrotnie wi ksze.
Gospodarstwa ekologiczne uzyskały wy szy poziom wyników produkcyjnych,
ale produktywno ć ich zasobów ziemi była mniejsza ni konwencjonalnych, co
wynikało z mniejszej wydajno ci ekologicznych metod wytwarzania. Produktywno ć zasobów kapitałowych ukształtowała si na zbli onym poziomie w obu
grupach gospodarstw, ekonomiczna wydajno ć pracy była natomiast wi ksza
w gospodarstwach ekologicznych, poniewa były one wi ksze od konwencjonalnych.
Gospodarstwa ekologiczne uzyskały tak e wy szy poziom wyników ekonomicznych ni konwencjonalne, co warunkowały lepsze wyniki produkcyjne
przy mniejszych kosztach produkcji. Przyczyniły si do tego wy sze ceny sprzeda y owoców ekologicznych oraz mniejsze koszty ekologicznego wytwarzania.
W efekcie dochodowo ć zasobów ziemi, wydatkowanej pracy i zaanga owanego kapitału w procesy produkcyjne badanych gospodarstw sadowniczych była
wi ksza w przypadku gospodarstw ekologicznych.
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Abstrakt
Celem opracowania jest ocena efektywno ci gospodarowania zasobami
produkcyjnymi w sadowniczych gospodarstwach ekologicznych na tle konwencjonalnych. Zaprezentowane w opracowaniu wyniki badanych gospodarstw
wskazuj na ni szy poziom produktywno ci zasobów ziemi w gospodarstwach
ekologicznych, co wynikało z mniejszej wydajno ci produkcji ekologicznej.
Produktywno ć zasobów kapitałowych ukształtowała si na zbli onym poziomie w obu grupach gospodarstw, ekonomiczna wydajno ć pracy była natomiast
wi ksza w gospodarstwach ekologicznych, poniewa były one wi ksze od konwencjonalnych. Gospodarstwa ekologiczne uzyskały wy szy poziom wyników
ekonomicznych ni konwencjonalne, co warunkowały lepsze wyniki produkcyjne przy małych kosztach produkcji gospodarstw ekologicznych. Z tego powodu
dochodowo ć zasobów ziemi, wydatkowanej pracy i zaanga owanego kapitału w procesy produkcyjne badanych gospodarstw sadowniczych była wi ksza
w gospodarstwach ekologicznych.
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, efektywno ć gospodarstw rolnych

Efﬁciency of organic and conventional fruit farms
Abstract
The aim of the study is to evaluate the efﬁciency of production factors in
organic and conventional fruit farms. The results suggest lower level of productivity of land resources on organic farms, which resulted from lower productivity
of organic production. The productivity of capital presented similar levels in both
groups of households, while the productivity of the labor force was greater in
organic farms, because they were bigger than conventional ones. Organic farms
were characterised by better economic results than conventional ones, as a result
of better production results accompanied by lower production costs of organic
farms. Therefore, in the surveyed households, the proﬁtability of land, labor and
capital used in the production processes was higher in organic farms.
Key words: organic farming, efﬁciency of farms

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
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Wojciech Pizło, Ewelina Dobrzyńska
Wydział Nauk Ekonomicznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
emerytów na obszarach wiejskich w Polsce
Wstęp
Polskie społecze stwo starzeje si . Wzrasta liczba emerytów, na których
wiadczenia pracuje b d b dzie pracował ka dy z nas. Staro ć w uj ciu egzystencjalnym odnosz cym si do ka dej jednostki oraz w uj ciu społecznym dotycz cym ogółu ludzi niesie za sob wiele wyzwa . Charakteryzuje si bowiem
nie tylko zmianami biologicznymi czy psychicznymi, ale równie zmianami
w sferze działalno ci ekonomicznej i społecznej. Próg staro ci mo e być wyznaczony przez wiele miar, w tym wiek: biologiczny, demograﬁczny oraz psychiczny.
Wiek biologiczny jest kategori przypisan ka demu człowiekowi indywidualnie.
Mierzony jest za pomoc obserwacji kondycji organizmu i zdolno ci do wykonywania czynno ci. Wiek demograﬁczny liczony jest na podstawie prze ytych
lat. Wiek psychiczny zwi zany jest z poziomem sprawno ci intelektualnej osoby.
W miar bowiem post pu procesu starzenia si funkcje psychiczne ulegaj spowolnieniu. Staro ć wi e si z odczuciem osamotnienia, potrzeb wsparcia i uwagi
oraz ucieczk od reszty społecze stwa. Seniorzy zamieszkuj cy tereny wiejskie
cz ciej podejmuj zatrudnienie, prowadz intensywniejsze ycie rodzinne i towarzyskie w porównaniu z emerytami zamieszkuj cymi miasta. Mimo tego gorzej
oceniaj swoj sytuacj społeczno-ekonomiczn [Mazurkiewicz-Pizło 2013].

Metodyka badań
Celem artykułu jest diagnoza i ocena sytuacji ekonomicznej emerytów
w Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem emerytów zamieszkuj cych obszary
wiejskie w powiecie pło skim. W pracy wykorzystano metody: dokumentacyjn ,
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desk research oraz sonda diagnostyczny, w którym wykorzystano dwa narz dzia
badawcze: kwestionariusz wywiadu i kwestionariusz ankiety. Badaniem obj to
trzy celowo wybrane gospodarstwa domowe emerytów zlokalizowane w obszarze wiejskim trzech gmin powiatu pło skiego, które charakteryzuj si najwi ksz powierzchni u ytków rolnych ogółem. Zgodnie z danymi pochodz cymi
z Głównego Urz du Statycznego zaliczono do nich kolejno gminy: Raci , Baboszewo i Czerwi sk nad Wisł . Z powy szych gmin wybrano losowo po jednej
wsi, z których wyodr bniono typowe gospodarstwa domowe emerytów. Badane
gospodarstwa zostały wytypowane na podstawie wiedzy ekspertów – sołtysów
danych wsi. Mianem typowe okre lono: dwuosobowe, nieaktywne zawodowo
gospodarstwa domowe emerytów zamieszkuj cych domy jednorodzinne, których podstawowym ródłem utrzymania jest emerytura. Badanie zorganizowano
w maju 2015 roku. Przed rozpocz ciem bada skontaktowano si z sołtysami
wsi, nast pnie ze wskazanymi emerytami w celu uzyskania zgody na przeprowadzenie bada i umówienie si na ich realizacj . Nie uzyskano zgody na nagrywanie wywiadu, w wyniku tego posłu ono si narz dziem badawczym, jakim
jest kwestionariusz ankiety, który poszerzono o lu ne pytania do respondentów.
Rozmówcy nie wyrazili zgody na imienne przedstawienie ich osoby oraz nazwy
wsi, w której mieszkaj . W celu odró nienia ich od siebie w przedstawieniu wyników bada b d wyró nieni poprzez podanie nazwy gminy, z której pochodzi
dane gospodarstwo domowe. Wykorzystany kwestionariusz wywiadu składał si
z 34 pyta , poszerzonych o swobodn dyskusj z respondentami. Pytania dotyczyły m.in.: poziomu dochodów i oceny ich wysoko ci, oceny sytuacji ﬁnansowej, oceny sytuacji mieszkaniowej, zaspokojenia potrzeb, poziomu wydatków,
posiadania kredytów i po yczek oraz innych form wsparcia materialnego.

Konsumpcja gospodarstw domowych
Gospodarstwo domowe, jako jednostka systemu gospodarczego, wyró nia
si spo ród innych podmiotów. Gospodarstwo domowe d y do zaspokojenia
potrzeb wszystkich swych członków zarówno w sferze posiadanych rodków
ﬁnansowych, jak i przez towary i usługi nabywane za ich pomoc . Gospodarstwo domowe mo na pojmować w dwóch płaszczyznach: socjologicznej i ekonomicznej [Mazurkiewicz-Pizło i Pizło 2013], wyodr bniaj c tym samym jego
podstawowe funkcje. Wynikaj one z wieloaspektowego charakteru tej jednostki
[ wiatowy 2012]. Funkcje społeczne zwi zane s z uto samianiem gospodarstw
domowych ze wspólnot funkcjonuj c dla realizacji wspólnych celów, spełniania podstawowych potrzeb, gospodarowania. Celem nadrz dnym jest stworzenie
jak najlepszych warunków ycia ka dego członka z osobna i gospodarstwa do-
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mowego jako cało ci. Istot zachowa gospodarstw domowych jest gospodarowanie oparte na wiedzy, pracy i zamo no ci ka dego domownika. Jednostki
wchodz ce w skład gospodarstwa domowego ł cz swoje dochody, zarz dzaj c wspólnie bud etem pieni nym i rodkami materialnymi. Swoj działalno ć
opieraj na zakupie dóbr i usług, wytwarzaniu dóbr, przetwórstwie produktów
i wiadczeniu usług [Hodoly 1971, Pizło i Mazurkiewicz-Pizło 2010, Utzig
2015]. Wa n rol w zarz dzaniu bud etem gospodarstw domowych stanowi
oszcz dzanie. Oszcz dno ci okre lane s jako proces zwi zany z zaniechaniem
bie cej konsumpcji w celu gromadzenia rodków ﬁnansowych przeznaczonych
na przyszł konsumpcj . Zgromadzone rodki ﬁnansowe mog zostać skonsumowane b d lokowane w celu ich pomno enia [Korenik 2003]. O poziomie
oszcz dno ci decyduj indywidualne preferencje konsumenta w hierarchii zaspokajania potrzeb oraz jego podej cie do czasu bie cego i przyszłego [Ba buła 2006]. Prekursorem w podej ciu do oszcz dzania był I. Fisher [Harasim
2010]. Wskazywał on, i oszcz dzanie jest racjonalnym, celowym aktem danej
wspólnoty gospodaruj cej. Twierdził, e w miar spadku dochodów konsumentów wzrasta udział konsumpcji bie cej w konsumpcji ogółem, a co za tym idzie,
maleje poziom oszcz dno ci. Odmienny pogl d sformułował J.M. Keynes [Liberda 2000], wskazuj c, i w miar wzrostu poziomu dochodów gospodarstw
domowych ro nie stopa oszcz dno ci, a konsumpcja utrzymuje si na stałym
poziomie. Powstanie neoklasycznych teorii oszcz dzania było skutkiem odrzucenia teorii J.M. Keynesa. Zarówno hipoteza cyklu ycia, jak i hipoteza dochodu
permanentnego traktuj oszcz dzanie jako wynik zaplanowanego przez jednostk wyrównania konsumpcji w czasie. Ludzie w swych racjonalnych działaniach
staraj si utrzymać na stałym poziomie kra cow u yteczno ć konsumpcji.
Wysoko ć oszcz dno ci zale y od wysoko ci dochodu bie cego i oczekiwanego oraz od regionalnego rozkładu dochodu [Pizło i Mazurkiewicz-Pizło 2014]
poszczególnych gospodarstw domowych. Wa ny wpływ na oszcz dno ci w gospodarce maj : ogólna sytuacja gospodarcza kraju, polityka społeczna [Mikuła 2015] i polityka pieni na pa stwa, regulacje prawne warunkuj ce działanie
instytucji ﬁnansowych oraz rynków gromadz cych oszcz dno ci, czynniki demograﬁczne. Poziom oszcz dno ci jest równie determinowany przez indywidualne cechy osobowo ci człowieka oraz czynniki o charakterze obiektywnym,
wpływaj ce na decyzje członków gospodarstw domowych niezale nie od ich
woli. Ch ć oszcz dzania gospodarstw domowych wynika przede wszystkim
z konieczno ci zabezpieczenia si na przyszło ć przed mo liwymi niepowodzeniami. Zgromadzone rodki ﬁnansowe maj zagwarantować mo liwo ć zaspokojenia przyszłych potrzeb konsumpcyjnych. J.M. Keynes wyró nił wiele subiektywnych czynników wpływaj cych na pojawienie si potrzeby oszcz dzania
w ród członków gospodarstwa domowego. Zaliczył do nich przede wszystkim:
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ch ć podwy szenia stopy yciowej w przyszło ci, zagwarantowania poczucia niezale no ci, pozostawienia po sobie maj tku, mo liwo ci gromadzenia
rodków ﬁnansowych w celu prowadzenia działalno ci gospodarczej [Keynes
2003].

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych
emerytów
Poziom przeci tnego miesi cznego dochodu rozporz dzalnego i wydatków
na 1 osob w latach 2003–2013 w badanych gospodarstwach domowych był
bardzo zró nicowany (rys. 1). Dochód rozporz dzalny na 1 osob z roku na rok
wzrastał [Utzig 2014]. W 2003 roku kształtował si na poziomie 711,96 zł i w
przeci gu analizowanych lat wzrósł do poziomu 1301,77 zł w 2013 roku, czyli
o 589,81 zł. Rok 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim charakteryzował si
niewielkim wzrostem dochodu rozporz dzalnego o około 1,6%. Poziom wydatków gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 osob w latach 2003–2013
charakteryzował si tendencj wzrostow . Wyj tek stanowi 2005 rok, w którym
odnotowano niewielki spadek wydatków.

Rysunek 1
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym w latach 2003–2013
ródło: Opracowanie własne na postawie GUS [2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014a].

W udziale wydatków gospodarstw domowych w dochodzie rozporz dzalnym w latach 2003–2013 mo na zaobserwować tendencj spadkow . Najwi kszy spadek zanotowano w 2005 roku, tj. o 3,8%. W 2003 roku wydatki stano-
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wiły a 95,2% uzyskiwanych dochodów, a 81,6% w 2013 roku. Spadek udziału
wydatków w dochodzie rozporz dzalnym wiadczy o wzrastaj cym poziomie
oszcz dno ci gromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe.
Dochód rozporz dzalny i wydatki na 1 osob w gospodarstwach domowych
w uj ciach nominalnym i realnym (skorygowanym o poziom inﬂacji) wskazuj , i ich wielko ć w uj ciu realnym w nieznaczny sposób odbiega od wartoci nominalnych, zachowuj c przy tym dotychczasow tendencj wzrostow
(rys. 2). Wzrost poziomu dochodu rozporz dzalnego w latach 2003–2013 nie
był spowodowany czynnikiem inﬂacyjnym, lecz innymi determinantami. Gospodarstwa domowe w 2013 roku niespełna połow wydatków przeznaczyły na
konsumpcj ywno ci i napoi bezalkoholowych oraz na u ytkowanie mieszkania
i no niki energii. Wydatki na transport stanowiły 9,6%. Wydatki na rekreacj
i kultur wynosiły 6,5%. Najmniejszy procent wydatków był przeznaczany na
edukacj i kieszonkowe, niewiele ponad 1%.
d
c

a

b

b

a

c
d

Rysunek 2
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny i wydatki na 1 osobę w gospodarstwie domowym w latach 2003–2013 w ujęciu nominalnym i realnym
ródło: Jak na rysunku 1.

Przeci tny dochód rozporz dzalny na 1 osob w gospodarstwach domowych
poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych jest zró nicowany. W analizowanym okresie charakteryzował si tendencj wzrostow , wyj tek stanowili
rolnicy, których dochody ulegały niewielkim wahaniom (rys. 3). Najwi kszy
dochód rozporz dzalny spo ród analizowanych grup społeczno-ekonomicznych
w badanych latach został osi gni ty przez pracuj cych na własny rachunek.
W 2013 roku osi gn ł warto ć 1589,06 zł, tj. o 3,3% wi cej w stosunku do roku
poprzedniego. Emeryci równie osi gn li du e dochody. W 2013 roku przeci t-
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Rysunek 3
Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2006–2013
ródło: Jak w tabeli 1.

ny dochód rozporz dzalny wyniósł 1415,72 zł, tj. o 3,2% wi cej ni w 2012 roku. Poziom przeci tnego dochodu rozporz dzalnego ogółem był najbardziej
zbli ony do dochodów generowanych przez pracowników. Dochody mniejsze od dochodów ogółem osi gn li rolnicy [Mazurkiewicz 2001]. Wahania
w tej grupie społeczno-zawodowej mo na zaobserwować w latach 2009 i 2011.
Rolnicy w 2013 roku osi gn li przeci tny dochód rozporz dzalny w wysoko ci
1157,59 zł, czyli wi kszy o 5,9% w stosunku do roku poprzedniego. Najni szy
poziom dochodów był osi gni ty przez rencistów. W 2013 roku ich dochód wyniósł 1007,03 zł. Wraz ze wzrostem dochodu rozporz dzalnego ogółem wzrósł
dochód rozporz dzalny emerytów. Dochody osi gane przez emerytów w latach
2006–2013 wzrosły realnie o 50,1%. Najwi kszy realny wzrost dochodu emerytów odnotowano w 2009 roku, tj. o 8,4% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku mo na zaobserwować realny wzrost dochodu emerytów o 6%
w stosunku do roku poprzedniego, przy jednoczesnym realnym wzro cie dochodu ogółem o 4,5%.
Przeci tne miesi czne wydatki na 1 osob w gospodarstwach domowych
w poszczególnych grupach społeczno-ekonomicznych w latach 2006–2013 cechuj si tendencj wzrostow . Najwy szy poziom wydatków generowali pracuj cych na własny rachunek. Wydatki w tej grupie kształtowały si na poziomie
1288,31 zł w 2013 roku, tj. o 1,4% wi kszym ni w roku poprzednim. Kolejn
grup , której wydatki kształtowały si na poziomie wy szym od poziomu prze-
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Rysunek 4
Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2006–2013
ródło: Jak na rysunku 1.

ci tnych wydatków ogółem, byli emeryci. Wydatki tej grupy w 2013 roku osi gn ły warto ć 1197,83 zł, czyli były na poziomie o 2,9% wy szym w stosunku
do roku poprzedniego. Wydatki mniejsze od wielko ci przeci tnych wydatków
ogółem generowali renci ci i rolnicy. Najmniejsze wydatki generowały gospodarstwa domowe rolników. Kształtowały si na poziomie 784,59 zł w 2013 roku
i ulegały wahaniom w latach 2009 i 2011.
Wydatki gospodarstw domowych emerytów w latach 2006–2013 wzrosły realnie
o 40,5%. Najwi kszy realny wzrost wydatków emerytów zaobserwowano w 2008
roku, tj. 7,9% w stosunku do roku poprzedniego. W 2013 roku mo na zaobserwować
realny wzrost wydatków emerytów o 5,8% w stosunku do roku poprzedniego, któremu towarzyszył wzrost wydatków realnych ogółem o 3,8%. Porównuj c rok 2006
z rokiem 2013, mo emy zauwa yć tendencj spadkow analizowanego zjawiska
z licznymi wahaniami. Najwi kszy udział wydatków w dochodzie rozporz dzalnym
na 1 osob przypadał rencistom – ponad 90%, i w badanym okresie utrzymywał
si na podobnym poziomie. Tendencj spadkow zjawiska mo emy zaobserwować
w przypadku emerytów. W 2006 roku nast pił spadek udziału ich wydatków w dochodzie rozporz dzalnym z poziomu około 90% do poziomu nadal wysokiego –
85%. Udział ich wydatków w dochodach ogółem znajdował si na poziomie zbli onym w stosunku do grup pracowników i pracuj cych na własny rachunek. Rolnicy s
grup społeczno-ekonomiczn , która wydatkuje najmniejszy procent uzyskiwanych
dochodów. W 2013 roku było to niespełna 68%.
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Specyﬁka gospodarstw domowych powiatu płońskiego
Powiat pło ski umiejscowiony jest w północno-zachodniej cz ci województwa mazowieckiego. W powiecie pło skim, zgodnie z informacjami
z Narodowego spisu powszechnego, w 2011 roku było 28 065 gospodarstw domowych. Cz ć ich stanowi gospodarstwa domowe dwuosobowe (ok. 23%).
W powiecie pło skim przewa aj jednorodzinne gospodarstwa domowe, które
stanowi około 67% gospodarstw domowych ogółem [Bank Danych Lokalnych,
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dost p: 07.04.2015]. Głównym ródłem utrzymania mieszka ców powiatu pło skiego jest praca najemna poza rolnictwem,
tj. 27,5% ogółu mieszka ców. Znaczna cz ć społecze stwa utrzymuje si równie z emerytury (18%). Osób w wieku powy ej 65 lat jest 12 048. Utrzymuj si
one przede wszystkim z niezarobkowych ródeł – emerytury (92,2% seniorów).
Jedynie niewielki odsetek tych osób wykazuje aktywno ć na rynku pracy (0,5%),
pracuj c na własny rachunek (0,1%), czy w gospodarstwach rolnych (0,5%)
[Bank Danych Lokalnych https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dost p: 07.04.2015].
W celu okre lenia specyﬁki gospodarstw domowych emerytów zamieszkuj cych obszary wiejskie powiatu pło skiego, jako obszaru typowo rolniczego,
wybrano w sposób celowy trzy gospodarstwa. Najwi kszy redni dochód ogółem uzyskany jest przez gospodarstwa domowe w gminach: Raci i Czerwi sk
nad Wisł .

Specyﬁka badanych gospodarstw domowych – wyniki
badań empirycznych
Badane gospodarstwa domowe (po jednym celowo wybranym typowym gospodarstwie emeryta z obszaru wskazanych trzech gmin wiejskich) zadeklarowały, e obecnie emerytura jest ich jedynym ródłem utrzymania. Emeryci do
pewnego czasu dorabiali sobie poprzez ró nego rodzaju formy aktywno ci. Gospodarstwo domowe z gminy Raci uzyskiwało dodatkowe rodki ﬁnansowe ze
sprzeda y jaj od kur z własnego chowu, emerytka z gminy Czerwi sk nad Wisł
dorabiała poprzez uczestnictwo w pracach sezonowych, przede wszystkim przy
zbiorach malin i truskawek. Gospodarstwo domowe z gminy Baboszewo uzyskiwało dodatkowe rodki ﬁnansowe z tytułów opieki nad chorymi z okolicznych
wsi oraz pomocy s siedzkiej. Jednak wszelkie działania zostały zaprzestane
w okresie ostatnich 2–3 lat z powodu pogarszaj cego si stanu zdrowia emerytów. Sytuacja ﬁnansowa gospodarstwa domowego zgodnie z deklaracj respondentów uległa pogorszeniu po przej ciu na emerytur . Wcze niej uzyski-
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wane dochody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego czy pracy najemnej
kształtowały si na wy szym poziomie ani eli uzyskiwana emerytura. Obecna
kondycja ﬁzyczna oraz potrzeba opieki ze strony współmał onków niestety nie
pozwala na aktywno ć zawodow emerytów.
Respondenci gospodarstw domowych byłych rolników (pochodz cy z gmin
Raci i Czerwi sk nad Wisła) deklaruj , e przy aktualnym dochodzie netto
„raczej łatwo wi
koniec z ko cem”. Spowodowane jest to, w odró nieniu od
emerytów pochodz cych z gminy Baboszewo, otrzymywaniem dodatku piel gnacyjnego oraz ﬁnansowym i materialnym wsparciem (w postaci produktów
rolnych) od dzieci, którym przepisały dom czy ziemi . Gospodarstwo domowe
z gminy Baboszewo deklaruje, e „z wielk trudno ci wi e koniec z ko cem”.
Wszyscy badani podkre lali, e obecnie uzyskiwany miesi czny dochód stanowi minimalny poziom, który zapewnia im „minimum egzystencji”. Emeryci
z gmin Raci , Baboszewo i Czerwi sk nad Wisł oceniaj swoj sytuacj
mieszkaniow jako redni . Chcieliby dokonać zmian, lecz nie posiadaj dostatecznych rodków ﬁnansowych na przeprowadzenie modernizacji. Stałe dochody w gospodarstwach domowych pochodz cych z gmin Raci i Czerwi sk nad
Wisł pozwalaj na zaspokojenie jedynie bie cych potrzeb. Odmienna sytuacja
panuje w gospodarstwie domowym, którym w znacznym stopniu brakuje rodków na zaspokojenie bie cych potrzeb (gmina Baboszewo). W sytuacjach trudnych emeryci staraj si ograniczać swoje bie ce potrzeby, korzystaj z pomocy
krewnych, zaci gaj po yczki i kredyty. Nie korzystaj z pomocy opieki społecznej ani ko cioła. Emeryci zgodnie o wiadczaj , e w porównaniu do sytuacji
sprzed dwóch lat zaspokojenie ich potrzeb yciowych nie zmieniło si . Wynika
to z faktu zbyt małych podwy ek emerytur, które nie s odczuwalne w sposób
pozwalaj cy na popraw ich sytuacji ekonomicznej. Badane gospodarstwa domowe emerytów z gmin Raci i Czerwi sk nad Wisł nie prognozuj w czasie
najbli szych 12 miesi cy zmiany sytuacji ﬁnansowej. Bardziej pesymistycznie
sytuacje oceniaj emeryci z gminy Baboszewo. Obawiaj si pogorszenia sytuacji ﬁnansowej, poniewa twierdz , e je eli s braki ﬁnansowe, to z miesi ca
na miesi c jest coraz ci ej. Obecnie nie stać ich na zakup wystarczaj cych iloci artykułów ywno ciowych. Braki cz ciowo pokrywane s dzi ki wsparciu
dzieci. Pozostałe gospodarstwa domowe stać na zakup wystarczaj cych ilo ci
artykułów ywno ciowych.
Struktura wydatków generowanych przez badane gospodarstwa domowe
wskazuje na zdecydowan przewag rodków ﬁnansowych wydatkowanych
na ywno ć i napoje bezalkoholowe (tab.). Kształtuj si w przedziale od 50%
wydatków ogółem w gospodarstwie domowym z gminy Baboszewo do 59,1%
w gospodarstwie domowym z gminy Czerwi sk nad Wisł . Du y udział w wydatkach ogółem stanowi wydatki mieszkaniowe i na energi . Wydaje si na
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Tabela
Udział wydatków w przeciętnym miesięcznym dochodzie netto w gospodarstwach domowych
emerytów zamieszkujących tereny wiejskie powiatu płońskiego

Wydatki

ywno ć i napoje bezalkoholowe
Odzie i obuwie
U ytkowanie mieszkania i no niki
energii
Wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego

Udział wydatków w miesięcznym dochodzie netto [%]
gospodarstwo
gospodarstwo
gospodarstwo
domowe
domowe
domowe
(gm. Czerwińsk
(gm. Racią )
(gm. Baboszewo)
nad Wisła)
53,8
50
59,1
5

brak

4,5

14,9

20

13,6

brak

brak

2,3

14,9

6,7

13,6

Transport

5

brak

brak

Łączno ć

1,5

20

2,3

5

3,3

4,5

Zdrowie

Pozostałe wydatki
ródło: Opracowanie własne.

nie rednio 16,2%. S to wydatki, których poziom jest trudny do zredukowania
i kształtuje si na poziomie około 300 zł w badanych gospodarstwach domowych. Wa n pozycj w wydatkach gospodarstw domowych emerytów s rodki
ﬁnansowe skierowane na: leki, urz dzenia i sprz t medyczny, usługi ambulatoryjne oraz szpitalne. Najmniej pieni dzy przeznacza si na ten cel w gospodarstwie domowym z gminy Baboszewo, poniewa stałego leczenia wymaga tylko
jeden domownik. W pozostałych przypadkach wszyscy członkowie gospodarstwa domowego bior leki na stałe. W wyniku tego wydatki na ten cel stanowi
od 13,6% wydatków ogółem w gospodarstwie domowym z gminy Czerwi sk
nad Wisł do 14,9% w gospodarstwie domowym z gminy Raci . Ka de z badanych gospodarstw domowych deklaruje, e w ci gu ostatniego roku korzystało
z usług placówek opłacanych zarówno z Narodowego Funduszu Zdrowia, jak
i ze swoich rodków. Najwi kszy koszt leczenia oraz bada , w których oﬁcjalnie płacono za usługi, poniosło gospodarstwo z gminy Baboszewo, tj. 1500 zł
w ci gu ostatniego roku. W pozostałych gospodarstwach domowych wydano na
ten cel około 100 zł. W badanych gospodarstwach domowych „zdarzyło si ”, e
„zabrakło na realizacj recept lub wykupienie wszystkich potrzebnych leków”.
Najci sz sytuacj ﬁnansow posiada gospodarstwo domowe z gminy Baboszewo, poniewa w ci gu ostatniego roku nie było go stać na odbycie koniecznych wizyt lekarskich, przeprowadzenie bada , zabiegów rehabilitacyjnych oraz
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na leczenie szpitalne. Pozostali emeryci posiadali rodki ﬁnansowe na te usługi
z uzyskiwanych dochodów oraz pomocy ﬁnansowej dzieci.
Pomimo trudnej sytuacji materialnej gospodarstwo domowe emerytów
z gminy Baboszewo 20% swych wydatków ponosz na ł czno ć, szczególnie na
opłaty telefoniczne. Emeryci staraj si być w ci głym kontakcie z najbli szymi
członkami rodziny. Podobnie jest w sytuacji pozostałych badanych gospodarstw
domowych, jednak wydatki w tym kierunku kształtuj si na poziomie 1,5–2,3%,
czyli w wysoko ci 30–50 zł. Na pozostałe wydatki zwi zane przede wszystkim
z higien osobist , usługami fryzjerskimi i kosmetycznymi, artykułami podró nymi i galanteryjnymi badane gospodarstwa domowe emerytów wydaj 3,3–5,0%
dochodów ogółem. Gospodarstwo domowe emerytów z gminy Baboszewo nie
kupuje odzie y, w przypadku innych badanych gospodarstw domowych na ten
cel przeznacza si rednio 100 zł miesi cznie. Emeryci z gminy Raci generuj
dodatkowo wydatki na transport (5%), a z gminy Czerwi sk nad Wisł na wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (2,3%). Badane
gospodarstwa domowe nie wydaj rodków ﬁnansowych na napoje alkoholowe
i wyroby tytoniowe (nie maj takich potrzeb) oraz na rekreacj i kultur , edukacj , restauracje i hotele (nie stać ich na to).
Najwi ksze wydatki ponoszone s przed wi tami: Wielkanocnymi i Boego Narodzenia. Gospodarstwa domowe z gmin Baboszewo i Czerwi sk nad
Wisł wyró niaj dodatkowo okres zimowy, w którym zakup opału jest bardzo
kosztowny. Emeryci z gminy Baboszewo sami całkowicie pokrywaj jego koszty przypadaj ce na okres grzewczy (ok. 3000 zł), emeryci z gminy Czerwi sk
nad Wisł s natomiast wspierani przez dzieci w dostawach drewna na opał
i wydaj na ten cel około 1300 zł.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania i ich analiza pozwala na przedstawienie obrazu emeryta zamieszkuj cego tereny wiejskie powiatu pło skiego. Emeryci ze
wzgl du na stan zdrowia i kondycj ﬁzyczn nie mog podj ć dodatkowej pracy
zawodowej, wi c utrzymuj si wył cznie z uzyskiwanej emerytury. Aby mogli si utrzymać, zmuszeni s do korzystania z pomocy ﬁnansowej i materialnej krewnych oraz do zaci gania po yczek i kredytów. Stać ich na podstawowe
wydatki zwi zane z codzienn egzystencj tylko dzi ki pomocy najbli szych.
Emerytom yje si gorzej ni reszcie społecze stwa pod wzgl dem ﬁnansowym,
poniewa ich gospodarstwa domowe na ogół składaj si z mniejszej liczby osób
ni gospodarstwa domowe osób w wieku produkcyjnym. Dochód na 1 osob uzyskiwany przez seniorów powiatu pło skiego jest znacznie mniejszy ni przeci t-
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ny dochód polskiego emeryta na 1 osob . W 2013 roku dochód przypadaj cy na
1 polskiego emeryta osi gn ł warto ć blisk dochodom generowanym przez dwuosobowe gospodarstwo domowe z gminy Baboszewo. Co za tym idzie poziom
wydatków przypadaj cych na 1 osob w gospodarstwach domowych emerytów
z powiatu pło skiego jest mniejszy ni w przeci tnym polskim gospodarstwie
domowym emerytów. Mimo nierówno ci w wysoko ci uzyskiwanych wiadcze
ró nicuj cych poziom wydatków i ich kierunek w badanych gospodarstwach domowych ogólna ich struktura przedstawia si w zbli ony sposób. Gospodarstwa
domowe emerytów z powiatu pło skiego kieruj swe wydatki w stron zaspokojenia podstawowych, bie cych potrzeb. W strukturze wydatków dominuj
wydatki na: ywno ć i napoje bezalkoholowe, u ytkowanie mieszkania i no niki
energii, zdrowie i ł czno ć. Pozostałe kategorie wydatkowe pojawiaj si sporadycznie: odzie i obuwie, wyposa enie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego czy transport. Gospodarstwa domowe emerytów pochodz cych
z powiatu pło skiego wydaj wi cej na ywno ć i napoje bezalkoholowe ni
przeci tne polskie gospodarstwo domowe emerytów. Podobna sytuacja dotyczy wydatków na u ytkowanie mieszkania i no niki energii. Udział wydatków
w dochodzie osi ganym przez emerytów zamieszkuj cych powiat pło ski z roku
na rok utrzymuje si na podobnym poziomie, w przeciwie stwie do sytuacji statystycznego polskiego gospodarstwa domowego.
Emeryci zamieszkuj cy tereny wiejskie w powiecie pło skim nie s w stanie regularnie oszcz dzać, bowiem bardzo rzadko udaje si im odło yć około
150 zł miesi cznie. Sytuacja ﬁnansowa zmusza ich do zaci gania kredytów, które
spłacane s z uzyskiwanych dochodów i rodków ﬁnansowych otrzymywanych
od krewnych. Wi ksza cz ć zobowi za przeznaczana jest na dobra trwałego
u ytku i remont domu. Dzi ki wsparciu krewnych gospodarstwa domowe emerytów s w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby. Nastroje po ród emerytów
zamieszkuj cych obszary wiejskie powiatu pło skiego s dalekie od optymizmu.
Pogodzili si z zaistniał sytuacj bytow i cz st bezradno ci . Jednak staraj
si w jaki sposób docenić fakt posiadania statusu emeryta, chocia by z powodu
zapewnienia stałego dochodu bez konieczno ci podj cia pracy. Okazuj si jednak, e cz sto nie pozwala on na samodzielno ć ﬁnansow i zapewnienie odpowiednich warunków ycia.
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Abstrakt
Artykuł dotyczy wa nego społecznie problemu, jakim jest sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych emerytów na obszarach wiejskich. Jako cel bada
przyj to diagnoz i ocen sytuacji ekonomicznej emerytów w Polsce, ze szczególnym uwzgl dnieniem emerytów obszarów wiejskich powiatu pło skiego.
pracy wykorzystano metod dokumentacyjn , desk research oraz metod sondau diagnostycznego. W artykule przedstawiono istot konsumpcji gospodarstw
domowych wskazuj c, i dochód rozporz dzalny na 1 osob w gospodarstwach
domowych, ogółem systematycznie wzrastał. Dochód na 1 osob uzyskiwany
przez seniorów powiatu pło skiego jest znacznie mniejszy ni przeci tny dochód
polskiego emeryta. Badaniem zostały obj te trzy celowo wybrane gospodarstwa domowe emerytów zamieszkuj ce tereny wiejskie zlokalizowane w trzech
gminach powiatu pło skiego charakteryzuj cych si najwi ksz powierzchni
u ytków rolnych ogółem (Raci , Baboszewo i Czerwi sk nad Wisł ). Nale y
stwierdzić, i tylko dzi ki wsparciu krewnych gospodarstwa domowe emerytów
s w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby. Emeryci z badanych gospodarstw
domowych pogodzili si z zaistniał sytuacj bytow i cz st bezradno ci .
Staraj si w jaki sposób docenić fakt posiadania statusu emeryta, chocia by
z powodu zapewnienia stałego dochodu bez konieczno ci podj cia pracy. Emeryci ze wzgl du na stan zdrowia i kondycje ﬁzyczn nie mog podj ć dodatkowej
pracy zawodowej i utrzymuj si wył cznie z uzyskiwanej emerytury, aby yć,
zmuszeni s do korzystania z pomocy ﬁnansowej i materialnej krewnych oraz do
zaci gania po yczek i kredytów. Stać ich jedynie na podstawowe wydatki zwi zane z codzienn egzystencj tylko dzi ki pomocy najbli szych.
Słowa kluczowe: dochody, gospodarstwo domowe, obszary wiejskie, emeryci,
jako ć ycia
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The economic situation of pensioners’ households
in rural areas in Poland
Abstract
The article concerns the economic situation of pensioners’ households in
rural areas. The aim of the study was to diagnose and assess economic situation
of pensioners in Poland, with particular emphasis on pensioners inhabiting rural
district Pło sk. The study used the method of documentary, desk research and
the method of diagnostic survey. The article presents the essence of household
consumption. It was found that the disposable income per capita in households
steadily increases. Per capita income in surveyed households was much lower
than the average income of Polish pensioner. The research was conducted in
three deliberately selected households of pensioners living in rural areas located
in three municipalities of the district Pło sk, characterized by the highest total
agricultural area (Raci , Baboszewo and Czerwi sk nad Wisł ). It should be
noted that only thanks to the support of relatives households of pensioners are
able to meet basic needs. Retirees of the surveyed households come to terms with
the situation and frequent helplessness. They are trying to somehow appreciate
the fact of being a pensioner, as it provides a steady income without necessity
of going to work. Pensiners, due to health and physical condition, cannot take
extra work, thus they make their living only thanks to their pensions. They have
to make use of ﬁnancial and material assistance to relatives as well as to take
credits and loans. They can afford only basic goods and services only thanks to
the help of their relatives.
Key words: income, household, rural areas, pensioners, quality of life
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Znaczenie spożycia naturalnego w wiejskich
gospodarstwach domowych wyodrębnionych
według cech społeczno-ekonomicznych
Wstęp
Poj cia konsumpcji i spo ycia w literaturze ekonomicznej traktowane s
jako synonimy. Ró nica pomi dzy tymi poj ciami jest jedynie schematyczna,
etymologiczna. Konsumpcj mo emy zdeﬁniować jako akt lub proces zaspokajania potrzeb ludzkich przy wykorzystaniu dóbr i usług [Jano -Kresło 2006].
Jedno z kryteriów zró nicowania konsumpcji przebiega mi dzy społeczno ci
wiejsk i miejsk [Gutkowska i Piekut 2014].
Potrzeby konsumpcyjne mog być zaspokajane poprzez dobra i usługi nabywane na rynku albo w wyniku spo ycia naturalnego. Spo ycie naturalne to cz ć
lub cało ć produktów ywno ciowych pochodzenia ro linnego lub zwierz cego,
wytworzonych w gospodarstwie rolnym lub na działce w celu zaspokojenia potrzeb osób w gospodarstwie domowym. Oznacza to, e konsumpcja obejmuje
swoim zasi giem poj ciowym tak e spo ycie naturalne, ale nie mie ci si w ramach poj cia popytu konsumpcyjnego (rys. 1).
Konsumpcja odgrywa bardzo wa n rol w yciu człowieka, społecze stw
i gospodarki. W ostatnich latach stała si przedmiotem bada i analiz naukowców z takich dziedzin i dyscyplin naukowych, jak: ekonomia, zarz dzanie, socjologia, psychologia czy marketing. W Polsce zmiany trendów konsumpcji s
szczególnie wdzi cznym obiektem obserwacji, poniewa konsumenci przeszli
dług drog od niedoboru do nadmiaru produktów w sklepach, a po obecne
trendy zwi zane ze zrównowa on konsumpcj czy ekologizacj konsumpcji.
W nurt zrównowa onej konsumpcji wpisuje si spo ycie naturalne ywno ci pochodz cej z własnego gospodarstwa rolnego i działki [Głowicka-Wołoszyn i in.
2015].
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Rysunek 1
Teoretyczne ujęcie związków między potrzebami, popytem i konsumpcją
ródło: Grzelak i Gałązka [2011, s. 41].

Szczególn grup dóbr konsumpcyjnych jest ywno ć, czyli dobro podstawowe zaspokajaj ce potrzeby ﬁzjologiczne człowieka, ale tak e potrzeby zwi zane z bezpiecze stwem, przynale no ci i szacunkiem. Zmiany w poziomie
i strukturze konsumpcji ywno ci s zwi zane ze wzrostem zainteresowania
zasadami racjonalnego ywienia oraz znaczenia potrzeb bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci. W ostatnim czasie niektóre osoby wr cz powracaj do natury, spo ywaj c produkty ywno ciowe wytworzone we własnym zakresie ze
wzgl du na warto ci od ywcze takiej ywno ci, z powodu dbało ci o zdrowie
członków rodziny oraz troski o stan rodowiska naturalnego i bezpiecze stwo
ywno ci.
Przyczynami wzrostu roli spo ycia naturalnego w pokrywaniu potrzeb ywno ciowych jest zwi kszone poczucie bezpiecze stwa ywno ciowego i zdrowotnego, a tak e poczucie pewnej odr bno ci i niezale no ci ekonomicznej [Michota 1999].
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Cel i metodyka badań
Celem opracowania jest okre lenie znaczenia i skali spo ycia naturalnego
w wiejskich gospodarstwach domowych oraz identyﬁkacja wybranych czynników determinuj cych wybór takiej formy zaspokajania potrzeb ywno ciowych.
W artykule ukazano współzale no ć mi dzy istnieniem spo ycia naturalnego
a wybranymi sze cioma cechami społeczno-ekonomicznymi badanych gospodarstw. Ponadto omówiono pozytywne i negatywne aspekty spo ycia naturalnego dla konsumentów i producentów. ródłem materiałów empirycznych były
własne badania ankietowe. Jako narz dzie gromadzenia materiału empirycznego
wykorzystano kwestionariusz wywiadu. Za pomoc losowania celowo-warstwowego wytypowano zbiorowo ć ponad 1000 gospodarstw domowych zlokalizowanych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. Badania zlokalizowano w wybranych gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa
w 2012 roku. Wybór Mazowsza był podyktowany faktem, i pomimo e jest to
najbogatszy region w Polsce oceniany według poziomu PKB na mieszka ca, to
jest najbardziej zró nicowany przestrzennie pod wzgl dem społeczno-gospodarczego rozwoju [Sawicka 2013]. Dokonano tak e przegl du literatury przedmiotu. W badaniu wykorzystano współczynnik korelacji Spearmana (rho), który jest
najmocniejszym testem, który mógł być u yty w tym badaniu. Wyniki istotne
statystycznie na poziomie p < 0,01 oznaczono**. Je eli korelacja jest istotna
statystycznie, wówczas nale y interpretować umieszczony w tabeli z wynikami
współczynnik. Mo e on przybierać warto ci od –1 do 1. Im jest bardziej odległy od 0, tym korelacja jest silniejsza. Warto ci dodatnie oznaczaj , e wraz ze
wzrostem warto ci jednej zmiennej ro nie warto ć drugiej zmiennej, a warto ci
ujemne oznaczaj , e wraz ze wzrostem warto ci jednej zmiennej maleje warto ć
drugiej zmiennej.

Rola spożycia naturalnego jako formy zaspokajania
potrzeb konsumpcyjnych
Spo ycie naturalne stanowi jedn z form zaspokajania potrzeb ywno ciowych w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach. W spo yciu
naturalnym mo emy doszukać si zarówno pozytywnych, jak i negatywnych
aspektów tej formy konsumpcji (rys. 2). Do najwi kszych zalet zalicza si m.in.
wie o ć artykułów ywno ciowych wyprodukowanych w ramach własnego gospodarstwa rolnego czy ogrodu, a co za tym idzie ich bogate walory od ywcze
i zapachowe bez rodków konserwuj cych i substancji chemicznych. Ponadto
takie pomini cie przetwórstwa i obrotu skraca czas pomi dzy produkcj i kon-
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Rysunek 2
Zalety i wady spo ycia naturalnego
ródło: Opracowanie własne na podstawie Chmielewska [2002].

sumpcj oraz zmniejsza koszty transportu. Koszt wytworzenia produktów we
własnym zakresie jest du o mniejszy od zakupu tych samych produktów ywno ciowych na rynku, st d te bardziej charakterystyczny dla rodzin rolniczych
i mniej zamo nych. Spo ycie naturalne mo e sprawiać, e wytwórca mo e poczuć pewn ekonomiczn niezale no ć, je li chodzi o zaspokojenie potrzeb ywno ciowych rodziny, ale tak e zadbać o zdrowie i samopoczucie członków rodziny, a tak e po rednio o stan rodowiska naturalnego [Sawicka i Tuka 2016].
Samozaopatrzenie ywno ciowe w du ych rozmiarach mo e mieć swój negatywny wyd wi k w tym sensie, e poziom spo ycia artykułów ywno ciowych
jest uzale niony od produkcji własnej gospodarstwa, co z kolei przyczynia si
do mniejszego urozmaicenia konsumpcji oraz wyst powania waha sezonowych
w konsumpcji pewnych produktów. Sezonowo ć dotycz ca głównie warzyw
i owoców powoduje, e produkty te s spo ywane wył cznie lub w okresie zbiorów. Przez niektórych ta forma konsumpcji uznawana jest za relikt przeszło ci,
a przez niektórych jako modny trend powrotu do natury i konsumowania zdrowej ywno ci pochodz cej z własnej produkcji [Biernat-Jarka i Tuka 2015].

Wyniki badań
Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz intensywnym podziałem
pracy naturalnym zjawiskiem jest, e wi kszo ć potrzeb konsumpcyjnych zaspokajana jest na drodze rynkowej, ale nadal tak e w ramach spo ycia naturalnego,
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o którym coraz cz ciej przypominaj sobie konsumenci współcze nie. Spo ycie
naturalne odgrywa nadal du rol w strukturze konsumpcji wiejskich gospodarstw
domowych, a w szczególno ci w ród gospodarstw domowych rolników, co potwierdzaj wyniki bada własnych oraz badania GUS. Wyniki Powszechnego spisu rolnego 2010 r. wykazały, e co pi te gospodarstwo domowe z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego produkowało wył cznie na samozaopatrzenie [GUS 2011].
Przebadano 1000 gospodarstw domowych, w tym prawie jedn trzeci stanowiły gospodarstwa czteroosobowe. W połowie gospodarstw domowych byli
rolnicy, a w 38% gospodarstw były dzieci do lat 14. Gospodarstwa domowe
z osob bezrobotn stanowiły 13% ogólnej liczby badanych. Gospodarstwa domowe z osob na emeryturze stanowiły 26%, a z osob na rencie 12% badanych
gospodarstw ogółem (tab. 1).
Tabela 1
Charakterystyka badanych gospodarstw domowych według cech społeczno-ekonomicznych
Typ gospodarstwa domowego
Gospodarstwo domowe z dzieckiem/dziećmi do lat 14
Gospodarstwo domowe z rolnikiem
Gospodarstwo domowe z osobą bezrobotną
Gospodarstwo domowe z emerytem
Gospodarstwo domowe z rencistą

Liczba
384
513
134
263
118

Udział [%]
38,4
51,3
13,4
26,3
11,8

ródło: Badania własne.

Poziom spo ycia naturalnego był mierzony według czterostopniowej skali.
W trakcie wywiadu pytano respondentów o to, w jakim stopniu wykorzystuj
w gospodarstwie domowym ywno ć z własnych upraw b d hodowli oraz przetwory domowe. W co pi tym gospodarstwie domowym konsumowano wie
ywno ć i przetwory produkowane wył cznie we własnym zakresie (rys. 3).

10,56%

20,10%
Wszystko
Prawie poųowa

25,79%

Mniej niǏ poųowa
Wcale
43,55%

Rysunek 3
Udział spo ycia naturalnego w konsumpcji badanych gospodarstwach domowych
ródło: Badania własne.
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W tabeli 2 przedstawiono wyniki współczynników rho mi dzy poziomem
spo ycia naturalnego a liczb poszczególnych osób w gospodarstwie domowym.
Działanie przeprowadzono w odniesieniu do nast puj cych kategorii:
– osoby w gospodarstwie domowym ogółem (gospodarstwa domowe 1-, 2-,
3-, 4-osobowe i wi cej),
– dzieci do lat 14,
– rolnicy,
– bezrobotni ogółem (bezrobotni zarejestrowani w UP oraz niezarejestrowani),
– emeryci,
– renci ci.
Zdecydowanie najsilniej koreluje w sposób dodatni liczba rolników z poziomem spo ycia naturalnego. Jest to korelacja wysoce istotna statystycznie
Tabela 2
Korelacje pomiędzy poziomem spo ycia naturalnego a liczbą ró nego rodzaju osób w badanych gospodarstwach domowych
Liczba w gospodarstwie domowym
Osób ogółem

Dzieci do lat 14

Rolników

Bezrobotnych ogółem

Emerytów

Rencistów

Warto ć
rho

Poziom spo ycia naturalnego
0,128

p

0,000**

N

976

rho

0,029

p

0,365

N

976

rho

0,329

p

0,000**

N

976

rho

–0,011

p

0,733

N

976

rho

0,033

p

0,305

N

976

rho

0,007

p

0,816

N

976

rho – współczynnik korelacji Spearmana, p – istotno ć testu, N – liczebno ć.
**korelacja istotna statystycznie przy p <0,01.
Poziom spo ycia naturalnego był mierzony według czterostopniowej skali (0 – wcale,
1 – mniej ni połowa, 2 – prawie połowa, 3 – wszystko).
ródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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(p < 0,01). Liczba osób ogółem w gospodarstwie domowym silnie koreluje dodatnio z poziomem spo ycia naturalnego i jest to współzale no ć istotna statystycznie. Im wi cej osób w gospodarstwie domowym oraz im wi cej osób,
które zadeklarowały, e s rolnikami, tym wy szy poziom spo ycia naturalnego
w takich gospodarstwach domowych. Pozostałe współczynniki korelacji nie s
istotne statystycznie. Wyst powanie dzieci do lat 14, osób bezrobotnych czy na
emeryturze i rencie nie jest istotnie statystycznie powi zane z poziomem spo ycia naturalnego w gospodarstwie domowym.

Rolnik czy już prosument?
Rolnicy s zarówno producentami, jak i konsumentami wytworzonej przez
siebie ywno ci, dzi ki czemu skraca si czas mi dzy produkcj a konsumpcj
z jednoczesnym pomini ciem rynku. Taka forma konsumpcji znana jest od dawien dawna jako spo ycie naturalne czy samozaopatrzenie ywno ciowe. W latach 70. XX wieku wszelkiego rodzaju działalno ć, w ramach której człowiek
podejmuje ró ne czynno ci w celu tworzenia dóbr zaspokajaj cych jego potrzeby, została przez A. Tofﬂera nazwana prosumpcj [Tofﬂer 1997].
Termin prosument pochodzi od poł czenia słów producent i konsument. Prosumpcja oznacza wzajemne przenikanie si produkcji i konsumpcji, a do zatarcia
granic mi dzy nimi [Jung 1997], w zwi zku z czym konsumenci staj si jednoczenie producentami. Uwa a si , e prosumpcja zacz ła si ju w epoce łowiectwa
i zbieractwa, nast pnie w ramach rozwijaj cego si rolnictwa, a współcze nie przejawia si w majsterkowaniu i samodzielnym budowaniu oraz montowaniu produktów z podzespołów okre lonych ﬁrm, a tak e we współprojektowaniu i wytwarzaniu dóbr oferowanych przez przedsi biorstwa szerokiemu gronu odbiorców [Gach
2010]. Czy rolnik to te prosument? Zgodnie z przedstawionym powy ej opisem
mogliby my tak przyj ć, jednak wracaj c do koncepcji Tofﬂera i szerzej si w ni
zagł biaj c, termin prosumpcja jest charakterystyczny dla kolejnej, po rolniczej
i przemysłowej, trzeciej fali rozwoju społecze stw [Tofﬂer 1997]. Jego zdaniem ju
w społecze stwie rolniczym jednostki były prosumentami, gdy wytwarzały dobra
na własny u ytek. Druga fala rozwoju przemysłu spowodowała zmiany w ró nych
obszarach ycia, w tym równie konsumpcji. Jednostki zacz ły rezygnować z wytwarzania dóbr, które mogły nabyć na rynku, rozwin ł si system wymiany, a tym
samym jednostki stały si przede wszystkim konsumentami. Konsumenci trzeciej
fali staj si prosumentami, jednak ró ni si od prosumentów pierwszej fali, którzy
byli samowystarczalni i wytwarzali produkty we własnym zakresie. Nawi zuj oni
współprac z producentami, która umo liwia im aktywny udział w tworzeniu oferty rynkowej. Nast puje poł czenie funkcji konsumenta i producenta, jednak na in-
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nych zasadach ni w społecze stwie rolniczym [Szul 2013]. Współczesny rolnik jest
swego rodzaju prosumentem, a zjawisko samozaopatrzenia ywno ciowego wpisuje
si w trend prosumpcji. Nale y jednak odró nić i pogrupować kierunki działalno ci
współczesnego prosumenta. Prosument, czyli konsument, wiadomie oraz, co bardzo
wa ne, aktywnie uczestniczy w procesie konsumpcji ró nego rodzaju dóbr i usług,
które ró ni si od siebie i posiadaj inne cechy. St d aktywno ci rolnika zwi zane z
zaspokajaniem jego potrzeb s inne ni na przykład konsumentów robi cych zakupy
przez Internet.

Podsumowanie i wnioski
Potrzeby i zachowania członków gospodarstw domowych s zjawiskiem złoonym i uzale nionym od wielu czynników. Konsumpcja ywno ci wyprodukowanej w ramach własnego gospodarstwa współcze nie nadal dotyczy szerokiej
grupy gospodarstw domowych zwi zanych z rolnictwem. Wiejskie gospodarstwa
domowe, dla których głównym ródłem utrzymania s dochody pozarolnicze
tak e korzystaj z takiej formy zaspokajania własnych potrzeb ywno ciowych,
wskazuj c wył cznie pozytywne aspekty tej formy konsumpcji. Z przeprowadzonych bada własnych wynika, e istotny wpływ na poziom spo ycia naturalnego w ród wiejskich gospodarstw domowych zlokalizowanych na Mazowszu
ma liczba rolników oraz liczba osób ogółem w gospodarstwie domowym. Im
wi cej osób w gospodarstwie domowym oraz im wi cej osób, które zadeklarowały, e s rolnikami, tym wy szy poziom spo ycia naturalnego w badanych
gospodarstwach. Potwierdzaj to tak e badania bud etów gospodarstw domowych prowadzone przez GUS. Ich wyniki wskazuj , e udział samozaopatrzenia w spo yciu ywno ci, b d cego główn form pozarynkowego zaspokajania
potrzeb ywieniowych, we wszystkich kategoriach społeczno-ekonomicznych
gospodarstw domowych ulegał ograniczaniu, a zjawisko denaturalizacji spo ycia w najmniejszym stopniu dotyczyła gospodarstw rolników, w których samozaopatrzenie jest nadal du e i stanowi w przypadku niektórych grup produktów
ywno ciowych ponad połow wielko ci spo ycia [GUS 2015]. Rolnicy-prosumenci pierwszej fali mog , ale nie musz stawać si tak e konsumentami trzeciej
fali, poniewa współcze ni prosumenci nawi zuj współprac z producentami,
która umo liwia im aktywny udział w tworzeniu oferty rynkowej.
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Abstrakt
Celem artykułu jest okre lenie roli i ocena skali spo ycia naturalnego
w wiejskich gospodarstwach domowych oraz identyﬁkacja wybranych czynników determinuj cych wybór takiej formy zaspokajania potrzeb ywno ciowych.
Materiał badawczy stanowiły własne badania ankietowe przeprowadzone w 2012
roku w ród przedstawicieli 1000 wiejskich gospodarstw domowych zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Rola samozaopatrzenia w ywno ć i usługi w badanych gospodarstwach okazała si na tyle istotna, e zbadano znaczenie
spo ycia naturalnego w wiejskich gospodarstwach domowych wyodr bnionych
według cech społeczno-ekonomicznych. Z przeprowadzonych bada własnych
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wynika, e istotny wpływ na poziom spo ycia naturalnego w ród wiejskich gospodarstw domowych zlokalizowanych na Mazowszu ma liczba rolników oraz
liczba osób ogółem w gospodarstwie domowym.
Słowa kluczowe: spo ycie naturalne, konsumpcja, wielko ć gospodarstwa domowego, gospodarstwa domowe rolników, współczynnik korelacji

The importance of natural consumption in rural
households categorized according to socio-economic
features
Abstract
The aim of this article is to deﬁne the role and assess the scale of natural consumption in rural households as well as to identify some factors determining the
choice of this form of meeting food needs. The research material was based on
own survey conducted in 2012 among representatives of 1,000 rural households
located in the Mazovia region. The role of self-supply of food and services in
surveyed households turned out to be so signiﬁcant that the importance of natural consumption in rural households categorized according to socio-economic
conditions was also examined. The studies show that number of farmers and
total number of people in the household have an important impact on the natural
consumption among rural households located in Mazovia region.
Key words: self-supply, consumption, number of people in the household, farmers’ households, correlation coefﬁcient
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Wpływ czynników ekonomicznych
na zachowania zrównoważone konsumentów
żywno ci
Wstęp
Jak wskazuj badania naukowców europejskich [Jensen i Sandoe 2002, Grunert 2005, Verbeke 2006, Zalega 2013], na skutek serii kryzysów rodowiskowych, społecznych i gospodarczych społecze stwo europejskie staje si coraz
bardziej krytyczne wobec jako ci i bezpiecze stwa ywno ci. Równocze nie
z tym zjawiskiem wzrasta wiedza konsumencka dotycz ca zmian w zakresie
rodowiska i w tej konsekwencji zrozumienie dla koncepcji zrównowa onego rozwoju (zarówno w zakresie zrównowa onej produkcji jak i konsumpcji).
W efekcie tych zmian obserwuje si trend dotycz cy wiadomego poszukiwania
produktów. Według raportu BeCAUSE it Matters z 2014 roku autorstwa Global
Havas PR Collective 70% badanych chciałoby kupować produkty marek, które
pozwalaj na wspieranie zrównowa onego rozwoju, a 22% dokonuje wyborów
jednych marek nad drugimi z uwzgl dnieniem odpowiedzialno ci społecznej
i rodowiskowej.
Zrównowa ona konsumpcja (ang. sustainable consumption) wywodzi si od
poj cia zrównowa onego rozwoju (ang. sustainable development) i deﬁniowana
jest jak „optymalne, wiadome i odpowiedzialne korzystanie z dost pnych zasobów naturalnych, dóbr i usług na poziomie jednostek, gospodarstw domowych,
wspólnot i społeczno ci lokalnych, rodowisk biznesowych, samorz dów terytorialnych, rz dów krajowych i struktur mi dzynarodowych, zgodnie z zasadami
zrównowa onego rozwoju” [Boć i in. 2000). Celem konsumpcji zrównowa onej
jest zatem zaspokojenie potrzeb i podniesienie jako ci ycia w wymiarze lokalnym i globalnym, przy jednoczesnym przestrzeganiu praw człowieka i praw
pracowniczych, uwzgl dnianiu mo liwo ci zaspokojenia potrzeb innych ludzi,
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w tym przyszłych pokole , równocze nie z zachowaniem i odtworzeniem dla
nich kapitału przyrodniczego. W stosunku do konsumpcji zrównowa onej cz sto wymienia si terminy: wiadoma konsumpcja, etyczna konsumpcja czy odpowiedzialna konsumpcja, jednak nie uwzgl dniaj one wszystkich aspektów
podanych w deﬁnicji. Kiełczewski [2008] wskazuje i , aspekty, w których naley rozpatrywać konsumpcj zrównowa on , to w szczególno ci aspekt: ekonomiczny, ekologiczny, społeczny, psychologiczny, demograﬁczny, przestrzenny
czy intertemporalny.
Na rynku ywno ci konsumpcja zrównowa ona ma szczególne znaczenie.
Badania zlecone przez Komisj Europejsk i przeprowadzone w ramach EIPRO
i EEA w 25 krajach Unii Europejskiej wykazały, e ywno ć i napoje, obok
transportu prywatnego oraz ogrzewania mieszkania, odpowiadaj za 70–80%
wpływów na rodowisko oraz pochłaniaj 60% wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.
W ród zachowa konsumenckich wpisuj cych si w nurt zrównowa onej
konsumpcji ywno ci badacze obserwuj w szczególno ci takie zachowania jak
(Słaby 2006, Mizera 2008, Salleh i Ali 2010, Pearson i in. 2011, Szul 2012, Tapia-Fonllem, i in. 2013, Davies i in. 2014, Szubska-Włodarczyk 2014, Wasilik
2014, Welch i Warde 2015):
– skłonno ć do zakupu: ywno ci wie ej, ywno ć lokalnej (etnocentryzm
konsumencki, locavorism), ywno ci ekologicznej,
– gotowo ć do uwzgl dniania w wyborach konsumenckich warunków pracy
w przypadku wybieranych produktów oraz czynników wpływaj cych na
wykorzystanie zasobów naturalnych,
– skłonno ć do ograniczania ilo ci kupowanej ywno ci – dekonsumpcji, racjonalizacji,
– d enie do niezale no ci ywno ciowej.
Wa nymi czynnikami warunkuj cymi wybór zrównowa onych produktów
spo ywczych s czynniki ekonomiczne, a w ród nich w szczególno ci:
– obiektywna i subiektywna ocena sytuacji ﬁnansowej,
– cena produktu mierzona jako gotowo ć do zapłacenia wi cej za produkty
zrównowa one (WTP – ang. willingness to pay),
– przewidywania dotycz ce sytuacji ﬁnansowej w przyszło ci.
W przypadku oceny sytuacji ﬁnansowej badania pokazuj , i u osób
u których wzrasta subiektywna ocena sytuacji ﬁnansowej, ro nie skłonno ć do
uwzgl dniania aspektów zrównowa onych w zakupach [Kiełczewski 2008].
Z kolei gotowo ć do zapłacenia wi cej za produkty zrównowa one ywno ciowe ma szczególne znaczenie w przypadku zakupu produktów lokalnych i organicznych [Vechcio i Annunziata 2015, de-Magistris i Gracia 2016]. Ponadto
osoby pozytywnie oceniaj ce swoj sytuacj ﬁnansow w przyszło ci s bardziej
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skłonne do wybierania produktów premium [Furnham 1984] Mo na wi c domniemywać, e w przypadku ywno ciowych produktów zrównowa onych te
zale no ci b d podobne.
Celem artykułu jest okre lenie, w jakim stopniu czynniki ekonomiczne warunkuj zachowania konsumentów w odniesieniu do zachowa odpowiedzialnych na rynku ywno ci.

Metody badań
W celu weryﬁkacji postawionych hipotez, przeprowadzono badanie własne
z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Kwestionariusz do oceny skłonno ci
do zachowa odpowiedzialnych zawierał 7 skal o wysokiej rzetelno ci, a ka da
ze skal od 2 do 9 stwierdze opracowanych na skali Likerta:
– podskala 1: ywno ć zrównowa ona – lokalna: 4 stwierdzenia, α = 0,620,
– podskala 2: ywno ć zrównowa ona – wie a: 6 stwierdze , α = 0,388,
– podskala 3: ywno ć zrównowa ona – ekologiczna: 4 stwierdzenia, α = 0,779,
– podskala 4: warunki pracy: 5 stwierdze , α = 0,627,
– podskala 5: zasoby naturalne: 10 stwierdze , α = 0,856,
– podskala 6: dekonsumpcja: 2 stwierdzenia, α = 0,369,
– podskala 7: niezale no ć ywno ciowa: 4 stwierdzenia , α = 0,516.
Rzetelno ć całego kwestionariusza ze skalami wniosła α = 0,895. Wszystkim
stwierdzeniom na skali Likerta przypisana została identyczna kafeteria odpowiedzi, co uczyni je zestawem skal porz dkowych. Ka de stwierdzenie konsument
oceniał według stopnia zgodno ci ze swoim zachowaniem. W kwestionariuszu
stwierdzenia zostały umieszczone w sposób losowy, a dodatkowo w przypadku
cz ci z nich zastosowano inwersj .
Dodatkowo w kwestionariuszu uwzgl dniono pytania dotycz ce czynników
ekonomicznych (ocena tera niejszej i przyszłej sytuacji ﬁnansowej, gotowo ć do
zapłacenia wi cej za produkty zrównowa one – WTP), z których został skonstruowany wska nik opisany w cz ci wynikowej oraz czynników demograﬁcznych.

Wyniki badań
Rozwa ana w badaniu próba zło ona była z 724 osób dobranych w sposób
losowy, z czego 62,3% (451 osób) stanowiły kobiety, za 37,7% (273) m czy ni. Wi kszo ć badanych pochodziła z du ego miasta (68,6%), za małe miasta
i wie reprezentowało odpowiednio 17,5 oraz 13,8% respondentów. Zdecydowana wi kszo ć badanych legitymowała si rednim wykształceniem – było to
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516 osób, czyli 71,2% całej próby. Dokładnie 28,5% badanych posiadało wykształcenie wy sze. W badaniu poproszono respondentów równie o przedstawienie swoich preferencji ywieniowych oraz pogl dów politycznych, dla których zaobserwowano w analizie literatury zale no ci w przypadku produktów
zrównowa onych nie ywno ciowych. Zdecydowana wi kszo ć, (90,9% procent
próby badawczej), ywiło si w sposób tradycyjny. Spo ród badanych 9,1% zadeklarowało stosowanie diety wegetaria skiej lub wega skiej. Je li chodzi o preferencje polityczne, to pogl dy prawicowe lub centro-prawicowe zadeklarowało
odpowiednio 29 i 16,7% respondentów. Sympatie lewicowe i centro-lewicowe
wskazało 9,5% oraz 12,8% badanych. Pogl dy inne od wskazanych zadeklarowało najwi cej, bo 31,9% badanej populacji.
Respondentom bior cym udział w badaniu zadano pytania o ich bie c
i przewidywan w nieodległej przyszło ci sytuacj ekonomiczn . Na pytanie
„Jak oceniasz swoj aktualn sytuacj ﬁnansow ?” 18,6% respondentów oceniło j jako bardzo słab lub słab . Znaczna wi kszo ć, bo a 71,4%, uwa a
swoj sytuacj ekonomiczn za dobr . Bardzo dobrze swoj aktualn sytuacj
ﬁnansow ocenia 9,9% respondentów. Rozwa ana w badaniu populacja jest
w wi kszo ci optymistycznie nastawiona do swojej przyszłej sytuacji ﬁnansowej. Jedynie 3,2% respondentów na dotycz ce przewidywanej sytuacji ekonomicznej za dwa lata odpowiedziało, e gorzej ni teraz. Brak zmian w swojej
sytuacji ekonomicznej przewiduje 31,1% badanych. A 65,7% badanej próby
uwa a, e w ci gu dwóch lat ich status ﬁnansowy ulegnie poprawie.
W kwestionariuszu wyró nić mo na pytania odnosz ce si do ekonomicznych aspektów zrównowa onej konsumpcji. Ich kombinacja, uwzgl dniaj ca
inwersj niektórych pyta , stanowi wska nik, który w dalszej cz ci nazywany
b dzie dylematem ekonomicznym (DE). Wska nik ten oparty jest na stwierdzeniach, które zebrane s w tabeli. Wska nik dylemat ekonomiczny skonstruowany został jako rednia odpowiedzi na przedstawione pytania.Wszystkie pytania
z tabeli skonstruowane s na skali Likerta o zakresie 1–5, wobec czego cały
wska nik dylemat ekonomiczny zawiera si równie w tym przedziale.
Rozkład wska nika dla całej badanej populacji jest zbli ony do normalnego
ze redni równ 3,06, a odpowiadaj cy histogram warto ci przedstawiony został
na rysunku 1. Widać na nim nieco wydłu ony lewy ogon rozkładu, co potwierdza mediana wska nika przesuni ta nieco w prawo do warto ci 3,15. Zmierzone
odchylenie standardowe wynosi 0,63.
Zale no ć warto ci wska nika dylemat ekonomiczny zestawiono z cechami
demograﬁcznymi badanej populacji. W celu jednoczesnego zobrazowania wpływu tych cech na warto ci wska nika w wielu wymiarach zastosowano drzewo
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Tabela
Lista stwierdzeń uwzględnionych we wska niku dylemat ekonomiczny
Lp.

Stwierdzenia

Inwersja

1

Zdarza mi się wybrać jabłka z zagranicy, je li są tańsze ni krajowe.

Tak

2

Uwa am, e dla jednej osoby nie opłaca się gotować w domu. Lepiej
zje ć na mie cie.

Tak

3

Jestem skłonna/y zapłacić więcej za produkt ekologiczny.

Nie

4

Idąc na zakupy, biorę torbę wielorazowego u ytku, ebym nie musiał/a
dodatkowo kupować reklamówek w sklepie.

Nie

5

Nie

6

Jestem skłonny/a zapłacić więcej za produkt ywno ciowy, który został
wyprodukowany z poszanowaniem praw pracownika.
Uwa am, e rozwój gospodarczy jest wa niejszy ni ochrona rodowiska.

Tak

7

Jestem skłonna/y zapłacić więcej za produkt przyjazny rodowisku.

Nie

8

Jestem skłonna/y płacić większe podatki, je li czę ć rodków zostanie
przeznaczonych na ochronę rodowiska.

Nie

9

Wolę kupić mniejsze opakowanie, nawet je li jest dro sze, bo nie lubię
jak się marnuje.

Tak

10

Uwa am, e wyrzucanie przeterminowanej ywno ci to głównie strata
pieniędzy.
Wolę kupić mniej dro szego sera, ale lepszej jako ci.

Tak

12

Wolę raz na jaki czas i ć do kawiarni na dobrą kawę ni kupować specjalnie ekspres do kawy.

Nie

13

Wolę mieć własny toster ni po yczać na szybko po znajomych, kiedy
zachce mi się tostów, nawet je li będę je robić raz w roku.

Tak

14

Uwa am, e ludzie robią własne przetwory głównie po to, eby oszczędzić pieniądze.

Tak

15

Uwa am, e warto samodzielnie piec chleb, nawet jak wychodzi dro ej
ni kupować w sklepie.

Tak

11

Nie

ródło: Badanie własne.

regresyjne, w którym poszczególne w zły odpowiadaj aspektom demograﬁcznym, za w li ciach znajduj si mo liwie najbardziej homogeniczne wzgl dem
wska nika dylemat ekonomiczny grupy respondentów. Uzyskane drzewo regresji przedstawione jest na rysunku 2. Jak widać, pierwszy podział wyst puje ze
wzgl du na płeć. Kobiety (zakodowane w badaniu warto ci numeryczn 1),
którym odpowiada w drzewie w zeł 1, maj redni wska nika na poziomie
3,158 (wobec 3,057 dla całej populacji). Dla m czyzna (w zeł 2, kodowanie
warto ci 2) odpowiednia rednia wynosi 2,892, a wi c istotnie mniej (p-warto ć w w le poni ej 0,01).
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Rysunek 1
Rozkład warto ci wska nika dylemat ekonomiczny
ródło: Badanie własne.

Kolejny istotny podział populacji odbywa si w cie ce odpowiadaj cej kobietom. Mieszkanki wsi i małych miast stanowi osobn podgrup (w zeł 3), dla
której warto ć wska nika dylemat ekonomiczny wynosi 3,055 (a wi c niemal
tyle, co dla redniej w całej badanej populacji). W w le 4 znalazły si natomiast
kobiety mieszkaj ce w du ym mie cie, dla których rednia wska nika wyniosła a
3,209. Warto zauwa yć, e s to du e grupy, licz ce odpowiednio 150 i 301 osób.
Skorygowana p-warto ć dla testu w tych dwóch grupach równie wskazuje
na istotno ć obserwowanych w w złach ró nic rednich warto ci wska nika
(p-warto ć równa 0,032).
We wcze niejszej cz ci artykułu wyró nione zostały istotne pytania dotycz ce gotowo ci do zapłacenia wi cej (WTP) za produkt ekologiczny, za produkt
przyjazny rodowisku oraz za produkt wytworzony z poszanowaniem praw pracowników. Odpowiadaj ce pytaniom histogramy odpowiedzi przedstawiono na
rysunkach 3–5.
rednia odpowiedzi dla pytania dotycz cego gotowo ci zapłacenia wi cej za
produkt ekologiczny wyniosła 2,83, za odchylenie standardowe 1,189. Rozkład
jest wyra nie platokurtyczny – silnie ujemna warto ć kurtozy (–0,96) wiadczy
o zdecydowanie mniejszej koncentracji (wi kszym wypłaszczeniu) rozło enia
odpowiedzi ni przy rozkładzie normalnym. Z histogramu widać wyra nie, e
odsetek respondentów niech tnych do zapłacenia wi cej za produkt ekologiczny
jest wi kszy ni wynikałoby to z rozkładu normalnego. Mała liczba badanych
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Rysunek 2

Wpływ cech demograﬁcznych na warto ć wska nika dylemat ekonomiczny
ródło: Badanie własne.

zdecydowanie skłonnych zapłacić wi cej jest jednak niwelowana przez znaczny
odsetek cz ciowo („raczej”) gotowych do przeznaczenie dodatkowych pieni dzy ze wzgl du na ekologiczno ć produktu.

134

Rysunek 3

Skłonno ć do zapłacenia więcej za produkt ekologiczny
ródło: Badanie własne.

Rysunek 4

Skłonno ć do zapłacenia więcej za produkt przyjazny rodowisku
ródło: Badanie własne.
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Rysunek 5

Skłonno ć do zapłacenia więcej za produkt ywno ciowy wyprodukowany z poszanowaniem
praw pracownika
ródło: Badanie własne.

Skłonno ć do zapłacenia wi cej za produkt przyjazny rodowisku ma rozkład zdecydowanie bardziej zbli ony do normalnego o warto ciach redniej równej 2,95 oraz odchyleniu standardowym 1,048. Rozkład odpowiedzi dla tego
pytania jest równie platokurtyczny, choć warto ć kurtozy wynosi tym razem
tylko –0,546. W tym przypadku równie rzuca si w oczy mała liczba badanych
zdecydowanie skłonnych zapłacić wi cej oraz odpowiednio wi ksza cz ciowo
gotowych zapłacić wi cej za produkt przyjazny rodowisku.
Rozkład odpowiedzi dla pytania o skłonno ć do zapłacenia wi cej za produkt wyprodukowany z poszanowaniem praw pracownika (rys. 5) charakteryzuje si podobnym poziomem koncentracji warto ci (kurtoza równa –0,454), ale
w odró nieniu od poprzednich pyta , jest wyra nie lewosko ny. rednia i odchylenie dla tego rozkładu wynosz odpowiednio 3,19 oraz 1,090.
Przedstawiony na histogramie rozkład wskazuje, e spo ród trzech rozwa anych
czynników mog cych wpływać na skłonno ć do wydawania wi kszych pieni dzy,
produkty ywno ciowe wytworzone z poszanowaniem praw pracownika w najwi kszym stopniu t skłonno ć wzmagaj . Odsetek odpowiedzi zdecydowanie i cz ciowo negatywnych jest najwi kszy spo ród trzech rozwa anych pyta . Równie liczba
osób cz ciowo zdecydowanych do zapłacenia wy szej ceny jest wi ksza ni liczba
osób niezdecydowanych, co nie miało miejsca w przypadku pozostałych WTP.
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Na podstawieo przegl du literatury zidentyﬁkowano potencjalne korelaty
skali odpowiedzialnych zakupów zaobserwowane przez badaczy z krajów europejskich i ze Stanów Zjednoczonych i uwzgl dniono je w badaniu kwestionariuszowym. Poni ej zestawiono istotne zwi zki cech społeczno-demograﬁcznych z wynikami respondentów na skali odpowiedzialnych zakupów ywno ci.
Uzyskane wyniki pozwalaj zaobserwować nast puj ce zwi zki z czynnikami
ekonomicznymi.
W przypadku dylematu ekonomicznego istnieje istotna zale no ć mi dzy
jego warto ci a płci . Analiza wariancji (ANOVA) pozwala zauwa yć, e dla
kobiet warto ć tego wska nika jest istotnie wi ksza ni dla m czyzn (odpowiednio 3,15 i 2,89) przy warto ci statystyki równej F = 31,305 i p < 0,001. Podobna analiza pozwala równie wskazać na wzrost redniej warto ci wska nika
wraz ze wzrostem wielko ci zamieszkiwanej miejscowo ci – 2,97 dla wsi i małego miasta, oraz 3,09 dla du ego miasta (przy F = 2,738 i p = 0,065). Równie
dieta i pogl dy polityczne maj zwi zek ze rednim poziomem dylematu ekonomicznego. Osoby deklaruj ce diet wegetaria sk charakteryzuj si istotnie
wy sz redni (3,50) ni ogół badanej populacji (3,05), przy warto ci statystyki
F = 4,089 i p = 0,003 (ANOVA). rednia warto ć wska nika jest równie istotnie
wy sza w ród badanych deklaruj cych pogl dy bli sze lewicowym. Poszczególne rednie maj nast puj ce warto ci: prawicowe – 2,91, centro-prawicowe
– 3,11, centro-lewicowe – 3,09, lewicowe – 3,20, oraz inne – 3,08. Warto ć statystyki w tym przypadku wynosi F = 4,123 oraz p = 0,003 (ANOVA).
W przypadku gotowo ci do zapłacenia wi cej za produkt ekologiczny analiza wariancji równie wskazuje na istotnie wy sz redni odpowiedzi w przypadku kobiet (2,93) ni m czyzn (2,67), przy warto ciach statystyki F = 8,218
i p = 0,004. W tym przypadku w ród osób deklaruj cych diet wegetaria sk
rednia skłonno ć do zapłacenia wi cej za produkt ekologiczny jest równie
wy sza ni w pozostałych przypadkach (3,55 wzgl dem 2,83 dla ogółu). Warto ć
statystyk dla analizy wariancji wynosi tutaj F = 3,577 i p = 0,007. Bardziej skłonne do zapłacenia wi cej za taki produkt s równie osoby, które optymistyczniej
wypowiadaj si odno nie oczekiwa co do przyszłej sytuacji ﬁnansowej. rednie dla osób oczekuj cych pogorszenia, pozostania na tym samym poziomie oraz
poprawy sytuacji ﬁnansowej wynosz odpowiednio 2,17, 2,78 oraz 2,88, co daje
istotne ró nice według analizy wariancji przy F = 4.253 i p = 0,015.
Gotowo ć do zapłacenia wi cej za produkt przyjazny rodowisku deklaruje,
podobnie jak w poprzednim pytaniu, wi cej kobiet ni m czyzn – odpowiednio 3,11 i 2,68 (ANOVA z warto ciami statystyk F = 30,234 i p < 0,001). Osoby deklaruj ce diet wegetaria sk charakteryzuj si istotnie wy sz gotowoci (3,80) ni ogół badanej populacji (2,95), przy warto ci statystyki F = 4,487
i p = 0,001 (ANOVA). Przeci tna gotowo ć do zapłacenia wi cej za produk-
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ty przyjazne rodowisku jest równie istotnie wy sza w ród badanych deklaruj cych pogl dy bli sze lewicowym. Poszczególne rednie maj nast puj ce
warto ci: prawicowe – 2,79, centro-prawicowe – 2,90, centro-lewicowe – 3,04,
lewicowe – 3,20, oraz inne – 2,99, przy Warto ci statystyki F = 2,647 oraz
p = 0,032 (ANOVA).
W przypadku gotowo ci do zapłacenia wi cej za produkt wytworzony z poszanowaniem praw pracowników ró nice rednich wzgl dem płci nie s ju tak
du e jak dla poprzednich dwóch pyta , ale nadal s istotne. Gotowo ć w ród
kobiet kształtuje si na poziomie 3,24 wobec 2,94 u m czyzn. Warto ć statystyki analizy wariancji wynosi F = 23,607 i p < 0,001. Poziom wykształcenia jest
ujemnie skorelowany ze redni warto ci deklarowanej gotowo ci do zapłacenia wi cej za tego typu produkty. Osoby o wykształceniu podstawowym, rednim
i wy szym deklaruj redni gotowo ć na poziomach 4,00, 3,23 oraz 3,09 odpowiednio, przy warto ci statystyki F = 2,524 i p = 0,057 (ANOVA). Deklarowane
pogl dy polityczne równie maj istotny wpływ na deklarowan gotowo ć przy
rednich warto ciach dla poszczególnych grup wynosz cych: prawicowe – 2,95,
centro-prawicowe – 3,34, centro-lewicowe – 3,22, lewicowe – 3,43, oraz inne
– 3,24. Warto ć statystyk analizy wariancji wynosi tutaj F = 4,239 i p = 0,002.
Istotna zale no ć w przypadku tego pytania o gotowo ć wyst puje równie
z ocen przyszłej sytuacji ﬁnansowej. Analiza wariancji wskazuje na istotnie ni sz gotowo ć do zapłacenia wi cej za produkt wytworzony z poszanowaniem
praw pracownika w ród osób pesymistycznie nastawionych do przyszłej sytuacji
ﬁnansowej (2,57) w porównaniu z osobami oczekuj cymi pozostania na tym samym poziomie (3,22) oraz poprawy sytuacji ﬁnansowej (3,21). Warto ć statystyki wynosi w tym przypadku F = 3,945 i p = 0,02 (ANOVA).

Podsumowanie
Konsumpcja zrównowa ona na rynku ywno ci jest rozwijaj cym si trendem konsumenckim i widać aktywno ć konsumenck we wszystkich obszarach
deﬁnicyjnych zjawiska. Badania pokazuj , e czynniki ekonomiczne stanowi
istotn determinant wyboru i maj znaczenie szczególnie dla niektórych grup
konsumentów. Najwa niejsz cech potwierdzon na wszystkich etapach badania jest płeć. Kobiety zdecydowanie cz ciej ni m czy ni s gotowe na zapłacenie wi cej za ekologiczne czy „etyczne” produkty spo ywcze. Taki rezultat nie
został dot d potwierdzony badaniami, mo e jednak wynikać z cz stszego w ród
kobiet faktu dokonywania zakupów dla gospodarstw domowych oraz wi kszej
wiadomo ci konsumenckiej na rynku ywno ci. Warto jednak przyjrzeć mu si
bli ej w kolejnych badaniach.
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Wyró nione na podstawie literatury przedmiotu mo liwe korelaty zachowa
zrównowa onych na rynku ywno ci pokazały tak e, e skłonno ć do akceptacji
wy szej ceny produktów zrównowa onych i wi ksz wra liwo ć na cen obserwuje si tak e u osób z du ych miast, na diecie innej ni tradycyjna, osób deklaruj cych pogl dy centrowe i lewicowe czy charakteryzuj cych si pozytywn
ocen własnej przyszło ci. Wszystkie te wyniki mog w przyszło ci posłu yć do
weryﬁkacji specyﬁcznego segmentu na tym rynku i z cał pewno ci s warte
przyjrzenia si im w postaci dodatkowych bada .
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Abstrakt
Celem artykułu jest okre lenie, w jakim stopniu czynniki ekonomiczne warunkuj zachowania konsumentów w odniesieniu do zachowa odpowiedzialnych na rynku ywno ci. Badanie opisane w artykule dotyczy wieloaspektowo
deﬁniowanej ywno ci zrównowa onej takiej jak: ywno ć ekologiczna (certyﬁkowana), ywno ć wie a, lokalna, nieprzetworzona, znakowana znakami Fair
Trade itd. Wyniki potwierdzaj zało enia o istnieniu nowych, wyró niaj cych
si , szczególnie w du ych miastach, trendach konsumenckich zwi zanych z konsumpcj produktów zrównowa onych oraz du ym znaczeniu czynników ekonomicznych, w tym zwi zanych z ocen własnej sytuacji ﬁnansowej.
Słowa kluczowe: konsumpcja zrównowa ona, zachowania konsumentów, rynek
ywno ci, gotowo ć do zapłacenia wi cej

The impact of economic factors on consumer behavior
on sustainable food market
Abstract
The aim of the paper is to determine the extent to which economic factors
determine consumer behavior with respect to sustainability on food market. Research presented in the paper concerns food deﬁned as sustainable in a multifaceted way, e.g. organic food (certiﬁed), fresh food, local food, unprocessed food
or fair trade food. The results conﬁrm assumption of the existence of new, outstanding, especially in bigger cities, consumer trends related to sustainable food
consumption and signiﬁcant importance of economic factors, including self-assessment of ﬁnancial condition.
Key words: sustainable consumption, consumer behaviour, food market, willingness to pay
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Postawy i zachowania nabywcze kobiet
wobec znakowania żywno ci symbolami
dobrowolnych certyﬁkatów jako ci
Wstęp
W latach 90. XX wieku nast pił dynamiczny rozwój dobrowolnych systemów zapewniania jako ci i certyﬁkacji produktów ywno ciowych (ang. QAS
– Quality Assurance Schemes) w krajach Unii Europejskiej. Do przyczyn tego
zjawiska mo na zaliczyć nie tylko zmniejszone zaufanie Europejczyków do jako ci artykułów sprzedawanych na rynku ywno ci, ale tak e rosn ce zainteresowanie identyﬁkalno ci (ang. traceability) dost pnych produktów [Gellynck
i Kühne 2007].
Celem tych systemów jest koordynacja dostaw na rynek wyrobów posiadaj cych wyj tkow warto ć dodan oraz bardziej atrakcyjnych dla konsumentów
[Bredahl i in. 2001]. Tego rodzaju certyﬁkacja zmierza tak e w kierunku gwarancji jako ci oraz wyró nienia produktów, a w konsekwencji do podniesienia
konkurencyjno ci całego ła cucha rolno-spo ywczego. Symbole certyﬁkatów
stanowi tak e cenne ródło informacji o produkcie.
Zainteresowanie certyﬁkatami B2C (ang. business to consumer) w ród polskich konsumentów jest stosunkowo niewielkie, choć coraz wi cej ﬁrm wprowadza certyﬁkacj , licz c na wzrost konkurencyjno ci i zwi kszenie sprzeda y.
Certyﬁkacja jest procesem ci le zwi zanym z ide zrównowa onej konsumpcji
ywno ci. Według deﬁnicji FAO [2010] jest to sposób ywienia maj cy niewielki
negatywny wpływ na rodowisko i w zwi zku z tym przyczyniaj cy si do bezpiecze stwa ywno ciowego i dobrego stanu zdrowia obecnych oraz przyszłych
pokole . Systemy certyﬁkuj ce mog być dla instytucji rz dowych i organizacji
biznesowych instrumentem wspieraj cym i promuj cym działania na rzecz tak
rozumianego zrównowa enia konsumpcji ywno ci [de Boer i in. 2007].

142

Cel, materiał i metodyka badań
Celem pracy było okre lenie znajomo ci wybranych symboli certyﬁkatów
ywno ci w ród mieszkanek Warszawy. Omówiono wpływ certyﬁkatów na percepcj jako ci produktu oraz zwi zek mi dzy postawami dotycz cymi jako ci
certyﬁkowanej ywno ci a zachowaniami nabywczymi.
Przedmiotem bada pierwotnych były postawy oraz zachowania konsumentów wzgl dem produktów ywno ciowych znakowanych symbolami informuj cymi o ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektach jej
pozyskania lub produkcji. Za postaw uznano wzgl dnie trwał ocen (ludzi,
przedmiotów, faktów lub idei) wyra aj c stosunek wobec przedmiotu postawy
[Je ewska-Zychowicz i in. 2009]. Zachowania konsumentów zidentyﬁkowano
jako kompleks działa dotycz cych nabywania, wykorzystywania i dysponowania dobrami oraz usługami, ł cznie z wcze niejszymi decyzjami, które determinuj te post powania [Gutkowska i Ozimek 2005].
W ród czynników warunkuj cych postawy i zachowania uwzgl dniono takie cechy demograﬁczno-społeczne konsumentów, jak: wiek, wykształcenie, aktywno ć zawodow , dochód oraz subiektywn ocen sytuacji materialnej. Dane
pierwotne wykorzystane w tym opracowaniu zebrano w styczniu 2014 roku metod CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) w ród 288 mieszkanek
Warszawy. W badaniu wykorzystano autorski, standaryzowany kwestionariusz
wywiadu przygotowany w Zakładzie Wy ywienia Ludno ci Wydziału Nauk
o ywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW.
Analiz wyników przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania
SPSS. W opisie poszczególnych zmiennych wykorzystano analiz cz sto ci oraz
tablice krzy owe. Przy okre laniu znajomo ci symboli systemów certyﬁkuj cych
wykorzystano analiz TURF (ang. Total Unduplicated Reach and Frequency).
Do porównywania danych zastosowano test chi-kwadrat, a sił zwi zku mi dzy
zmiennymi okre lano na podstawie współczynnika korelacji dwustronnej, przy
poziomie istotno ci p = 0,01.

Wyniki
Respondentki poproszono o okre lenie, jak cz sto zapoznaj si z informacjami umieszczonymi na opakowaniach produktów ywno ciowych podczas ich
zakupu. Wyniki wykazały, e 51% ankietowanych zawsze je czyta, kolejne 30%
czyta je cz sto. Równocze nie blisko 19% badanych w ogóle nie zwraca uwagi
na napisy umieszczane na opakowaniach kupowanych produktów lub robi to
rzadko b d bardzo rzadko. Wi kszo ć respondentek (76%) deklaruje równie ,
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e umieszczone na opakowaniach znaki, symbole i certyﬁkaty po wiadczaj ce
wyj tkowe cechy oraz jako ć ywno ci s dla nich wa ne lub bardzo wa ne podczas dokonywania zakupów. Tylko 17% przyznało, e jest to czynnik niewa ny
lub raczej niewa ny. Nie zaobserwowano statystycznie istotnego wpływu badanych cech demograﬁczno-społeczne respondentów na zwyczaj czytania etykiet.
W celu analizy decyzji nabywczych zapytano o wskazanie symboli systemów certyﬁkuj cych (wyszczególnionych na rys.), którymi oznaczone były opakowania produktów ywno ciowych zakupionych w ci gu ostatniego miesi ca.
Co trzecia respondentka przyznała, e dokonała zakupu produktu oznaczonego takim symbolem, przy czym liczba odpowiedzi ró niła si w zale no ci od
typu symbolu. Najbardziej popularnymi oznaczeniami były symbole tradycyjnej
receptury i metody produkcji, rolnictwa ekologicznego i regionu pochodzenia.
Blisko jedna czwarta badanych kobiet deklarowała zakupy produktów ywno-

Rysunek
Uznawanie produktu oznaczonego symbolem certyﬁkatu jako lepszego od innych w danej
kategorii przez respondentki, które zakupiły go w ciągu ostatniego miesiąca [%]
ródło: Badanie Zakładu Wy ywienia Ludno ci, 2014.
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ciowych z umieszczonym na opakowaniu symbolem pozyskania surowców
z poszanowaniem bioró norodno ci rodowiska, 21% sprawiedliwego handlu
oraz po 19% dwóch pozostałych certyﬁkatów, tj. zwi zanych z połowami ryb
i pozyskiwaniem surowców z respektowaniem wzgl dów społecznych i ekonomicznych. Nie zaobserwowano statystycznie istotnego wpływu wybranych cech
demograﬁczno-społecznych na te deklaracje.
Respondentki zapytano równie , czy ich zdaniem produkty oznaczone symbolem certyﬁkatu s lepsze od innych w swojej kategorii. Wi cej ni połowa
(55%) zgodziła si z tym stwierdzeniem, a osoby, które zakupiły produkt oznaczony certyﬁkatem w ci gu ostatniego miesi ca, statystycznie istotnie cz ciej
(p < 0,01) deklarowały wi ksze zaufanie do jako ci wyrobu. Ocena jako ci produktów certyﬁkowanych ró niła si w zale no ci od symbolu (rys.). Najwi kszym zaufaniem darzono produkty z umieszczonym na opakowaniu certyﬁkatem pozyskiwania surowców z respektowaniem wzgl dów społecznych i ekonomicznych (74%
wskaza twierdz cych) oraz symbolem połowów ryb (73%). Mniejsz pewno ć co
do gwarancji wy szej jako ci respondentki wykazały wzgl dem produktów oznaczonych symbolem sprawiedliwego handlu (61%) oraz tradycyjnej receptury i metody
produkcji (60%). Percepcja jako ci produktów certyﬁkowanych korelowała istotnie
(p < 0,01) z subiektywn ocen sytuacji materialnej uczestników badania. Wi cej
respondentek deklaruj cych dobre lub bardzo dobre dochody wskazywało, e produkty certyﬁkowane s lepsze w swojej kategorii (63% odpowiedzi twierdz cych)
w porównaniu do tych, które oceniały swoj sytuacj jako przeci tn , zł lub bardzo
zł (48% wskaza ). Ponad połowa (52%) osób gorzej uposa onych deklarowała, e
nie ma zdania lub nie ma pewno ci co do gwarancji jako ci ywno ci certyﬁkowanej, co mo e wynikać z faktu, e zazwyczaj jej nie kupuje.

Dyskusja
Wyniki raportu Komisji Europejskiej [2012] wskazuj , e w ród Polaków
mniej ni połowa (48%) sprawdza na opakowaniu produktu symbol systemu certyﬁkuj cego. W wietle prezentowanych wyników trzy czwarte warszawskich
konsumentek potwierdziło, e podczas dokonywania zakupów bierze pod uwag
znaki, symbole i certyﬁkaty po wiadczaj ce wyj tkowe cechy i jako ć ywno ci.
Wi kszo ć badanych kobiet rzadko jednak dokonywała zakupu produktów certyﬁkowanych. Sytuacja ta mo e dowodzić, e deklarowane postawy tylko cz ciowo
przekładaj si na konkretne zachowania nabywcze. Rozbie no ci te mog wynikać z ich niedostatecznej wiedzy o systemach certyﬁkuj cych, braku przekonania
o warto ci dodanej oraz tego, e produkty certyﬁkowane w porównaniu do wyrobów konwencjonalnych s dro sze [Hoogland i in. 2007]. Brak zwi zku mi -
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dzy postaw podczas zakupów a dokonanymi zakupami produktów znakowanych
mo e równie wynikać ze słabej wiadomo ci, e indywidualny konsumentów ma
wpływ na rodowisko i nierozumienia, e zakup produktu certyﬁkowanego ma
przeło enie na zachowania odpowiedzialne [Grunert i in. 2014].
W ród prezentowanych w badaniu certyﬁkatów symbole tradycyjnej receptury i metody produkcji oraz rolnictwa ekologicznego były najcz ciej rozpoznawane, a ich znajomo ć zadeklarowało odpowiednio 15 i 12% badanych. Dla porównania rozpoznawalno ć znaku gwarantowanej tradycyjnej specjalno ci jest
około trzykrotnie wi ksza w ród konsumentów wykazuj cych zainteresowanie
tradycyjn i regionaln ywno ci certyﬁkowan [Prandota i Rejman 2014].
W ród wszystkich uczestników cytowanego badania UE, najcz ciej rozpoznawalny jest symbol sprawiedliwego handlu (36%). Spo ród badanych mieszkanek Warszawy co pi ta deklarowała zakup takich produktów. Według Kimura
i innych [2012] zakup produktów oznaczonych tym certyﬁkatem kojarzony jest
z presti em. Dane uzyskane w Warszawie sugeruj , e symbol ten nie wywołuje
w ród mieszkanek stolicy takich skojarze .
Tylko niewielka cz ć badanych deklarowała zakupy produktów z symbolami niskiej emisji gazów cieplarnianych w procesie produkcji czy pakowania
danej ywno ci oraz połowów tu czyków w sposób niezagra aj cy yciu delﬁnów. Mo na przypuszczać, e jedn z przyczyn tej sytuacji jest ograniczona
dost pno ć tych produktów na polskim rynku, tj. w przypadku pierwszego mała
popularno ć w ród przedsi biorców, a drugiego – niezbyt cz sty zakup tu czyków w ród respondentek. Zdaniem Vermeir i Verbeke [2006] odpowiedzialne
wybory konsumentów (pomimo pozytywnych postaw i intencji) mog być po
prostu utrudnione ze wzgl du na wysiłek, który nabywcy musz podj ć, aby
znale ć i zakupić dany produkt.
Wi cej ni połowa badanych kobiet zgadza si , e ywno ć znakowana za
pomoc symboli systemów certyﬁkuj cych jest lepsza od innych w danej kategorii. Wi ksze zaufanie do tych produktów maj ich nabywcy – w porównaniu do osób, które rzadko lub nigdy ich nie kupuj . Te spostrze enia s zbie ne
z obserwacjami Laureati i innych [2013], w których wykazano, e osoby, które
wcze niej kupowały produkty ze znakiem rolnictwa ekologicznego, wy ej oceniaj jako ć i atrakcyjno ć jogurtu, je li na opakowaniu produktu znajduje si
taka informacja.
Wyniki prezentowanego badania wskazuj , e percepcja jako ci produktów
certyﬁkowanych ró ni si w zale no ci od typu certyﬁkatu. Ró nice w percepcji symboli informuj cych o ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych
aspektach pozyskania lub produkcji ywno ci zaobserwowano równie w badaniach Van Loo i innych [2014]. Respondenci postrzegali je jako bardziej atrakcyjne i byli skłonni zapłacić najwi cej (w porównaniu do niecertyﬁkowanego
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produktu) za mi so z piersi kurcz t oznaczone symbolem wolnego wybiegu, nast pnie zachowania dobrostanu zwierz t hodowlanych, ladu w glowego (ang.
carbon footprint) oraz certyﬁkatem rolnictwa ekologicznego. Podobne postawy
zaobserwowano w badaniach Vecchio i Annunziaty [2014]. Uczestnicy badania wykazywali zró nicowan intencj zakupu batonów czekoladowych oznaczonych ró nymi symbolami systemów certyﬁkuj cych. Najwy sz deklaracj
zakupu uzyskały batony z logo sprawiedliwego handlu, nast pnie ze znakiem
Rainforest Alliance, na ko cu za certyﬁkatem ladu w glowego. Konsumenci
zainteresowani ywno ci tradycyjn i regionaln wymienić nast puj ce przyczyny postrzegania produktów certyﬁkowanych jako lepsze od innych (w obr bie tej samej kategorii produktowej): gwarancja lub potwierdzenie dobrej jako ci
oznaczonych produktów (20,4% respondentów); przeprowadzenie kontroli i weryﬁkacj deklarowanych wła ciwo ci (16,7%); bezpiecze stwo i podwy szon
zdrowotno ć produktów; wyró nienie, docenienie, odznaczenie produktu; smakowito ć; wy sze standardy produkcji; lepszy skład; ekologiczno ć oraz naturalno ć i brak dodatków [Prandota i Rejman 2014].
Maj c na uwadze powy sze obserwacje, mo na wnioskować, e certyﬁkaty
ró nicuj percepcj jako ci produktu i maj inn wag dla respondentów podczas
zakupu produktów ywno ciowych. Ponadto osoby wiadomie si gaj ce po produkty certyﬁkowane postrzegaj je jako lepsze od produktów nieoznakowanych.
W wietle uzyskanych wyników bada mo na równie stwierdzić, e postawy wobec jako ci produktów oznaczonych certyﬁkatem ró niły si w zale noci od subiektywnej oceny sytuacji materialnej respondentek. Im lepsz sytuacj
deklarowano, tym wi cej osób było nastawionych pozytywnie do jako ci ywno ci certyﬁkowanej, choć nie wpływało to istotnie na cz stotliwo ć jej zakupu.
Wpływ dochodu na postawy wzgl dem jako ci ywno ci znakowanej (wyraonej za pomoc gotowo ci do zapłaty za ni ) został zaobserwowany równie
w badaniach Ubilava i innych [2010], Vecchio i Annunziaty [2014], Van Loo
i innych [2014]. Konsumenci lepiej uposa eni cz ciej deklarowali gotowo ć
zapłaty wy szej ceny za produkty certyﬁkowane ni osoby o przeci tnych lub
małych dochodach.

Podsumowanie
Wyniki analizy zebranego materiału empirycznego dostarczaj interesuj cych spostrze e dotycz cych zarówno zachowa nabywczych konsumentów,
jak i ich percepcji jako ci ywno ci certyﬁkowanej w kontek cie zrównowa onej konsumpcji.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy mo na wnioskować, e mieszkanki Warszawy wykazuj zachowawczo ć wzgl dem symboli systemów certyﬁkuj cych umieszczanych na opakowaniach kupowanych przez nie produktów
ywno ciowych. Równocze nie zaobserwowano, e w ród kobiet wiadomie
si gaj cych po produkty certyﬁkowane postrzegane s one lepiej ni produkty
nieoznakowane. Istnieje konieczno ć budowania w ród kobiet wi kszej wiadomo ci i zaufania do produktów certyﬁkowanych, co w konsekwencji powinno
skutkować zmian zachowa nabywczych w trosce nie tylko o zdrowie, ale take rodowisko naturalne. Dalszy rozwój certyﬁkacji ywno ci mo e skutecznie
sprzyjać odpowiedzialnym wyborom i realizacji zrównowa onej diety, szczególnie w gospodarstwach wielkomiejskich uzyskuj cych wi ksze dochody.
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Abstrakt
Jednym z zada dobrowolnych systemów certyﬁkowania jako ci produktów
ywno ciowych (tzw. QAS – ang. Quality Assurance Systems) jest m.in. ułatwienie konsumentom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji nabywczych.
Celem artykułu jest okre lenie znajomo ci wybranych symboli certyﬁkatów
ywno ci, koncentruj cych si na warto ciach ekologicznych, ekonomicznych
i społecznych. Dla realizacji celu pracy wykorzystano dane pierwotne zebrane
w 2014 roku metod CATI w ród 288 mieszkanek Warszawy. Uzyskane wyniki
wskazuj na niski poziom wiadomo ci i znaczn zachowawczo ć respondentek
wzgl dem symboli systemów certyﬁkuj cych umieszczanych na opakowaniach
ywno ci. Mo na stwierdzić, e istnieje silna potrzeba budowania w ród mieszkanek Warszawy wiadomo ci i zaufania dotycz cych certyﬁkacji oraz wpływu
obecnej konsumpcji ywno ci na zdrowie i rodowisko naturalne.
Słowa kluczowe: certyﬁkacja ywno ci, zrównowa ona konsumpcja, zachowania konsumentów, kobiety, dochód
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Women’s attitudes towards food quality labelling
with symbols of certiﬁcation and buying behaviours
concerning food with such labels
Abstract
One of the roles of voluntary food quality certiﬁcation schemes (FQAS) is
to help consumers make responsible buying decisions. The aim of this article is
to present the level of knowledge about chosen food certiﬁcate symbols which
focus on ecological, economic and social values. In order to meet the goal, primary data collected in 2014 using the CATI method among 288 women living
in Warsaw was used. Obtained data shows that the group was characterized by
low level of awareness as well as unwillingness to shift towards food products
labeled with certiﬁcation logos. It was concluded that there is a strong need to
strengthen the consciousness and trust of female consumers living in Warsaw in
certiﬁcation schemes and the impact of current food consumption on health and
natural environment.
Key words: food certiﬁcation, sustainable consumption, consumer behavior,
women, income
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Wybory produktów żywno ciowych przez dzieci
w wieku szkolnym w kontek cie zmian regulacji
prawnych związanych ze sprzedażą produktów
spożywczych w szkołach
Wstęp
Problem nieprawidłowego ywienia dzieci i młodzie y, a w konsekwencji,
nadmiernej masy ciała (zarówno nadwagi, jak i otyło ci) dotyczy całej Unii Europejskiej i stanowi jeden z najpowa niejszych problemów zdrowia publicznego
[Ahrens i in. 2014]. W Europie co trzeci jedenastolatek ma nadwag lub otyło ć
[WHO 2014]. W Stanach Zjednoczonych w 2012 roku, ponad jedna trzecia dzieci i młodzie y miała nadwag lub otyło ć [Ogden i in. 2014].
Skala problemu nadmiernej masy ciała w ród dzieci jest na tyle du a, e
w Polsce zostały wprowadzone regulacje prawne maj ce na celu ograniczenie
dost pno ci produktów spo ywczych, które nie s zalecane w racjonalnym ywieniu dzieci i młodzie y [Rozporządzenie...]. Wprowadzone rozporz dzenie
w sprawie grup rodków spo ywczych przeznaczonych do sprzeda y dzieciom
i młodzie y w jednostkach systemu o wiaty oraz wymaga , jakie musz spełniać
rodki spo ywcze stosowane w ramach ywienia zbiorowego dzieci i młodzie y
w tych jednostkach, ma szczególne znacznie, jako e w przypadku wielogodzinnego pobytu dziecka w szkole wła ciwa oferta produktów spo ywczych w sklepikach szkolnych mo e umo liwić prawidłowe wybory. Elementem uzupełniaj cym, ale nie mniej wa nym, powinna być edukacja ywieniowa jako element
systemu kształcenia.
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Aktualnie obowi zuj ce, jednak e maj ce niedługo ulec zmianie, rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 2015 roku okre la warunki, jakie musi spełniać
zarówno ywno ć sprzedawana dzieciom i młodzie y w sklepikach szkolnych
(zał cznik 1 do tego rozporz dzenia), jak i ywno ć podawana uczniom w szkolnych stołówkach (zał cznik 2 do tego rozporz dzenia). Pierwszy zał cznik precyzuje produkty dopuszczone do sprzeda y w sklepikach szkolnych i, tym samym, ogranicza dost p dzieci do rodków spo ywczych zawieraj cych znaczne
ilo ci tłuszczu (zawieraj ce powy ej 10 g na 100 g gotowego do spo ycia produktu), soli (dosalane lub zawieraj ce wi cej ni 0,12 g sodu lub równowa n
ilo ć soli na 100 g lub 100 ml) i cukru (dosładzane lub zawieraj ce wi cej ni
10 g cukru na 100 g lub 100 ml), które spo ywane w nadmiarze mog być przyczyn chorób dietozale nych [Rozporządzenie...]. W konsekwencji zakaz sprzeda y w sklepikach szkolnych dotyczy m.in. słodyczy, chipsów, napojów energetyzuj cych czy da typu fast food.
Zmiany regulacji prawnych, wymuszaj ce zmian dost pno ci niektórych
produktów spo ywczych w sklepikach szkolnych, mog przyczynić si do zmian
na rynku produktów spo ywczych i zach cić producentów do rozwoju rodków
spo ywczych spełniaj cych zało enia wskazane w rozporz dzeniu Ministra
Zdrowia z 2015 roku. Skuteczno ć tego typu działa musi być jednak monitorowana, a informacja zwrotna powinna posłu yć do wdro enia odpowiednich
działa koryguj cych. Istotnym czynnikiem, który mo e przyczynić si do małej
skuteczno ci podejmowanych działa mo e być niewystarczaj ca wiedza ywieniowa dzieci i ich rodziców, jako e sklepiki szkolne nie s jedynym miejscem,
gdzie dzieci i ich rodzice maj mo liwo ć nabyć produkty, które mog przyczyniać si do nadmiernej masy ciała. Wyniki bada realizowanych w Stanach
Zjednoczonych wskazuj , e skutecznym działaniem, które przyczynia si do
redukcji zjawiska otyło ci w ród dzieci, jest zastosowanie programu edukacyjnego anga uj cego nie tylko dzieci, ale równie rodziców i lokalne społeczno ci
[Wright i in. 2012].
Celem zaprezentowanej pracy była analiza wyborów produktów ywno ciowych dokonywanych przez dzieci w wieku szkolnym w sklepach spo ywczych
i okre lenie ró nic wyborów w grupach zale nych od masy ciała.

Metodyka badań
W badaniu przeprowadzonym w 2015 roku, zastosowano dobór celowy reprezentatywnej próby respondentów. Udział w nim wzi li uczniowie klas IV, V
i VI ze Szkoły Podstawowej 10 im. Ksi nej Aleksandry Ogi skiej w Siedlcach.
Do wzi cia udziału w badaniu, zaplanowanym i przeprowadzonym za zgod dy-
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rektora placówki, zaproszono 346 dzieci – wszystkich uczniów szkoły z klas
IV–VI. Na wzi cie udziału przez dzieci w badaniu wyrazili pisemn , wiadom
zgod rodzice 194 dzieci. Ostatecznie dla 124 dzieci skompletowano cało ć wyników bada , tj. zmierzono ich mas , wzrost i zebrano poprawnie wypełniony
formularz ankiety dotycz cej sposobu ywienia i wyboru produktów spo ywczych. Formularz autorskiej ankiety zawierał pytania dotycz ce sposobu ywienia. Respondenci byli w niej pytani m.in. o produkty spo ywcze samodzielnie
najcz ciej kupowane w sklepach. Pytanie to dotyczyło wszystkich rodzajów
sklepów spo ywczych, w których ankietowanym zdarzało si kupować produkty tego rodzaju. Ka dy z ankietowanych mógł wymienić do trzech okre lonych
samodzielnie kupowanych produktów, przy czym proszeni byli oni o sprecyzowanie rodzaju produktu, a nie o wskazanie producenta czy nazwy handlowej.
W ród 124 dzieci było 75 dziewcz t (60,5%) i 49 chłopców (39,5%) w wieku od 10 do 13 lat. Pomiar wzrostu i masy ciała został w badanej grupie przeprowadzony przez piel gniark . Na tej podstawie wyliczono wska nik masy ciała
BMI (ang. body mass index), dziel c mas ciała (podano w kg) przez wzrost
podniesiony do kwadratu (podano w m2).
Dla oceny wska nika BMI posłu ono si siatkami centylowymi BMI opracowanymi w ramach projektu OLAF dla polskich chłopców i dziewcz t w wieku
7–18 lat [Kułaga i in. 2011]. Badani zostali podzieleni na grupy w kategoriach
okre laj cych poło enie BMI w siatkach centylowych. Analizowano dwa przypadki według odr bnych klasyﬁkacji podziału BMI. W klasyﬁkacji pierwszej
okre lono trzy grupy w zale no ci od poło enia BMI w siatkach centylowych:
poni ej 25. centyla (27 osób), mi dzy 50. a 75. (53), powy ej 75. (44). W klasyﬁkacji drugiej zastosowano podział na 12 grup w zale no ci od poło enia BMI
w siatkach centylowych: poni ej 3. centyla (2 osoby), mi dzy 3. a 5. (2), mi dzy
5. a 10. (8), mi dzy 10. a 15. (10), mi dzy 15. a 25. (6), mi dzy 25. a 50. (19),
mi dzy 50. a 75. (32), mi dzy 75. a 85. (13), mi dzy 85. a 90. (9), mi dzy 90.
a 95. (13), mi dzy 95. a 97. (7), powy ej 97. (3).

Metodyka analizy statystycznej
Do porównania zmiennych o charakterze jako ciowym wykorzystany został test chi2. Przy okre laniu istotno ci statystycznej przyj to poziom istotno ci
α = 0,05, a poziom α = 0,1 wskazano jako bliski istotno ci statystycznej. Do
prowadzenia analizy statystycznej wykorzystano program Statistica 10.0 (StatSoftInc.).
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Wyniki i dyskusja
rodki spożywcze samodzielnie kupowane przez dzieci
W tabeli przedstawiono produkty najcz ciej deklarowane przez ankietowanych jako samodzielnie kupowane w sklepach spo ywczych z uwzgl dnieniem
podziału na trzy kategorie, bior c pod uwag poło enie BMI w siatkach centylowych. W badanej grupie w ród najcz ciej kupowanych samodzielnie produktów spo ywczych wskazano przede wszystkim ró ne rodzaje słodyczy – cukierki, batony, wyroby cukiernicze, jak równie napoje wysokosłodzone.
W badaniu Czajkowskiej-Fesio i Kurylak [2013], podobnie jak w badaniach
własnych, wykazano, i dzieci, ucz szczaj ce do klas IV–VI szkoły podstawowej najcz ciej kupowały do jedzenia słodycze (34% badanych). W tym badaniu
przeprowadzonym w ród dzieci z Nakła nad Noteci ankietowani podali tak e
inne produkty kupowane samodzielnie: kanapki (22% badanych), ywno ć typu
fast food (17%), warzywa (8%), bułki (8%), owoce (7%), dro d ówki (5%), za
2% respondentów deklarowało, e nic nie kupuje [Czajkowska-Fesio i Kurylak
2013]. Warto wskazać szczególnie deklarowane przez badanych z Nakła nad Noteci kanapki, które przez dzieci z Siedlec nie były wcale deklarowane. Jednak e
ró nica ta wynikać mo e z dost pno ci do ró nego rodzaju produktów spo ywczych.
W badaniu Kujawskiej-Pac i innych [2014] poddano analizie produkty spoywcze deklarowane przez dzieci jako kupowane w sklepikach szkolnych. W ramach tego badania przeprowadzono, na przełomie 2011 i 2012 roku, ocen w 50
losowo wybranych szkołach w Krakowie, w której stwierdzono, e uczniowie,
niezale nie od szkoły, kupowali najcz ciej słodkie bułki (26% badanych), przek ski (19%), słodkie napoje gazowane (12%), galaretki i soki (7%) oraz kanapki,
słodycze i ciasta (5%) [Kujawska-Pac i in. 2014].
Mo na zatem stwierdzić, e niezale nie od wielko ci miasta, w którym realizowane s badania, jak równie od tego, czy badanie dotyczyło produktów
kupowanych w sklepikach szkolnych (na przełomie 2011 i 2012 roku), czy
w innych sklepach spo ywczych – zawsze najcz ciej kupowanymi przez polskie dzieci produktami s ró ne rodzaje słodyczy. Mo e to wskazywać na to,
e nawet je li produkty takie nie s dost pne w sklepikach szkolnych zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z 2015 roku, to dzieci kupuj je w innego
rodzaju sklepach. Zarówno przytoczone badania, jak i wyniki bada własnych
potwierdzaj potrzeb nie tylko prawnej regulacji asortymentu produktów dost pnych w sklepikach szkolnych, ale tak e wprowadzenia powszechnej edukacji ywieniowej w szkołach, aby zwi kszyć wiedz dzieci i młodzie y oraz ich
rodziców na temat zdrowego ywienia.

155
Tabela
Deklarowane przez ankietowanych produkty samodzielnie najczę ciej kupowane w sklepach
spo ywczych, z uwzględnieniem podziału na trzy kategorie biorąc pod uwagę poło enie BMI
w siatkach centylowych (mo liwo ć wskazania do 3 produktów)

Wyszczególnienie

cukierki

Słodycze

Napoje

Ankietowani znajdujący się w siatkach
centylowych BMI
między
poni ej
powy ej
25. a 75.
25. centyla
75. centyla
centylem
[% wyboru
[% wyboru
[% wyboru
ogółem]
ogółem]
ogółem]
(n = 27)
(n = 44)
(n = 53)
34,1
15,1
33,3

Warto ć p

0,0623*

batony

29,5

26,4

29,6

0,9278

lody

13,6

13,2

14,8

0,9805

herbatniki

4,5

3,8

7,4

0,7689

czekolada

2,3

1,9

7,4

0,3782

słodycze

9,1

13,2

11,1

0,8155

napoje słodzone

40,9

34,0

33,3

0,7289

woda

27,3

11,3

7,4

0,0395**

soki

13,6

22,6

11,1

0,3299

wyroby cukiernicze

29,5

49,1

37,0

0,1410

pieczywo

2,3

11,3

3,7

0,1578

płatki zbo owe

2,3

0,0

0,0

0,3999

Słone
przekąski

chipsy

20,5

18,9

18,5

0,9732

popcorn

2,3

0,0

0,0

0,3999

Owoce
i warzywa

owoce

15,9

15,1

11,1

0,8456

warzywa

2,3

1,9

0,0

0,7451

przetwory mleczne

11,4

18,9

11,1

0,4932

Produkty
zbo owe

Produkty
mleczne

Inne

mleko

4,5

3,8

0,0

0,5498

mleko smakowe

2,3

7,5

0,0

0,2041

wędlina

4,5

0,0

3,7

0,3096

orzechy

2,3

1,9

3,7

0,8797

dania garma eryjne

0,0

3,8

3,7

0,4293

Nic

2,3

0,0

0,0

0,3999

Brak odpowiedzi

6,8

1,9

3,7

0,4676

2

Analiza zmiennych jako ciowych – test chi przy *α = 0,1, **α = 0,05.
ródło: Badania własne.
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Związek między samodzielnym zakupem wody a masą ciała
dzieci
W przeprowadzonym badaniu własnym stwierdzono istotne statystycznie ró nice dotycz ce samodzielnego dokonywania zakupu wody mi dzy osobami nalecymi do ró nych grup w zale no ci od poło enia w siatkach centylowych BMI
(p = 0,0395). Najwi kszy udział dzieci deklarował kupowanie wody w przypadku
ankietowanych znajduj cych si w siatkach centylowych BMI poni ej 25. centyla,
za najmniejszy udział – w przypadku osób znajduj cych si powy ej 75. centyla.
Mo na wskazać równie badania innych autorów dotycz ce zale no ci mi dzy spo yciem wody a mas ciała u dzieci. Muckelbauer i inni [2009] przeprowadzali badanie w grupie 2950 dzieci z 32 szkół podstawowych, w którym okrelano skuteczno ć wpływu edukacji dotycz cej spo ycia wody na zmniejszenie
masy ciała u dzieci szkolnych. Podkre lić nale y, i w badaniu Muckelbauer
i innych [2009] obie grupy badane (edukowana − 1641 osób i nieedukowana −
1309 osób) miały nieograniczony dost p do wody w szkole przez cały okres
trwania badania, a jedynie grupa kontrolna nie brała udziału w kilku spotkaniach
edukacyjnych dotycz cych znaczenia spo ycia i roli wody dla organizmu. Po
przeprowadzonej edukacji trwaj cej przez cały rok szkolny stwierdzono, e cz sto ć wyst powania nadwagi, w porównaniu z grup kontroln , w grupie badanej była mniejsza o 31%, a równocze nie spo ycie wody u dzieci po edukacji
wzrosło rednio o 1,1 szklanki dziennie [Muckelbauer i in. 2009]. W badaniu
Dubuisson i innych [2012], w którym przeprowadzono retrospektywn ocen
interdyscyplinarnego programu leczenia otyło ci, równie wykazano korzystny wpływ spo ycia wody przez dzieci z nadmiern mas ciała. W badaniu, do
którego zostały zakwaliﬁkowane dzieci obj te programem przez minimum rok,
wykazano, i osoby z wysokim poziomem aktywno ci ﬁzycznej i codziennie
spo ywaj ce wod , w porównaniu do tych niespo ywaj cych wody, po 9 miesi cach uzyskały efekt redukcji masy ciała [Dubuisson i in. 2012].

Związek między samodzielnym zakupem cukierków a masą ciała
dzieci
Kolejnym kupowanym produktem spo ywczym, w przypadku którego obserwowano ró nice mi dzy podgrupami, były cukierki (ró nice te były bliskie
istotno ci statystycznej (p = 0,0623). Stwierdzono, e spo ycie cukierków najrzadziej deklarowały osoby znajduj ce si w siatkach centylowych BMI mi dzy
25. a 75. centylem. W przypadku pozostałych produktów spo ywczych kupowanych samodzielnie nie stwierdzono w badanej grupie ró nic istotnych statystycznie, ani bliskich istotno ci statystycznej.
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Mimo tego, e fakt cz stszego wyboru cukierków przez dzieci z najwi kszymi warto ciami BMI, (w porównaniu z dziećmi z warto ciami BMI znajduj cymi si mi dzy 25. a 75 centylem) mo e być w pierwszej chwili uznany za
spodziewany, to nale y podkre lić, e w badaniach innych autorów taka zale no ć nie jest stwierdzana. O’Neil i inni [2015] w ramach badania Bogalusa Heart
Study wykazali, e spo ycie cukierków w dzieci stwie nie jest skorelowane ze
wska nikiem BMI w wieku dorosłym. Równocze nie w analizie, realizowanej
w ramach badania NHANES (ang. National Health and Nutrition Examination
Survey) 1999–2004, w grupie ponad 15 tys. dorosłych mieszka ców Stanów
Zjednoczonych, O’Neil i inni [2011a] stwierdzili, e spo ycie cukierków nie jest
zwi zane z wi ksz mas ciała ani z wi kszymi warto ciami wska nika BMI.
Równocze nie fakt cz stszego wyboru cukierków przez dzieci z najmniejszymi warto ciami BMI (w porównaniu z dziećmi o BMI = 25–75 centyli) znajduje potwierdzenie w danych literaturowych. Analiza zrealizowana przez O’Neil
i innych [2011b], dotycz ca m.in. zale no ci mi dzy spo yciem cukierków przez
dzieci zamieszkałe na terenie Stanów Zjednoczonych a ich mas ciała, zrealizowana w ramach badania NHANES 1999–2004, wskazała e dzieci, które spo ywaj cukierki charakteryzuj si mniejszymi BMI i obwodu talii ni dzieci, które
nie spo ywaj cukierków. Mo e być to zwi zane z tym, e dzieci te i ich rodzice
s wiadomi małej masy ciała i przyjmuj , e zwi kszenie spo ycia cukierków
jest dobrym sposobem na zwi kszenie jej.
W badaniu własnym, przy porównaniu produktów wskazanych przez dzieci jako kupowane samodzielnie, mi dzy 12 grupami obserwowano istotne statystycznie ró nice dla produktów, takich jak: w dlina (p = 0,0081), cukierki
(p = 0,0133), dania obiadowe (p = 0,0055). Stwierdzono, e samodzielne kupowanie cukierków nie jest deklarowane przez ankietowanych z przedziałów
poni ej 3. centyla, mi dzy 75. a 80. oraz 95. a 97. centylem. Nale y jednak podkre lić, e w przypadku dzieci z najmniejsz spo ród badanych mas ciała deklaruj cych całkowite niespo ywanie cukierków, deklaracja ta mo e być zwi zana
z celowym ich unikaniem. Jak wskazuj wyniki bada , coraz powa niejszym
problemem nie tylko w ród nastolatków, ale i dzieci s zwi zane z zaburzeniami
od ywiania podejmowane samodzielnie próby redukcji masy ciała, wynikaj ce
z ch ci osi gni cia bardzo szczupłej sylwetki [Morris i Katzman 2003].

Związek między samodzielnym zakupem wędlin i dań
garmażeryjnych a masą ciała dzieci
W badanej grupie, przy porównaniu produktów wskazanych przez dzieci
jako kupowane samodzielnie, mi dzy 12 grupami stwierdzono, e samodzielne
kupowanie w dlin deklarowane jest jedynie przez ankietowanych z przedzia-
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łów mi dzy 3. a 5. oraz 85. a 90. centylem, a da obiadowych – deklarowane
jest jedynie przez ankietowanych z przedziałów mi dzy 25. a 50., 75. a 80. oraz
95. a 97. centylem. Podkre lić przede wszystkim nale y, e kupowanie zarówno
w dlin, jak i da garma eryjnych było deklarowane przez badanych o du ych
warto ciach BMI (warto ci poło one w siatkach centylowych mi dzy 75. a 97.
centylem).
Podobne wyniki obserwowano w badaniu Santos i innych [2014], w którym oceniano wpływ wzorców ywieniowych na ryzyko wyst powania podwy szonego BMI w ród brazylijskich dzieci i młodzie y. W badaniu tym wskazano
m.in. sprzyjaj c otyło ci rol takich produktów, jak typowe brazylijskie dania,
produkty typu fast food, sosy, oleje. Podobne wyniki uzyskali równie Silva
i inni [2012] oraz Leal i inni [2010], oceniaj c wzorce ywieniowe w ród populacji brazylijskiej. Autorzy stwierdzili, i zwi kszone spo ycie produktów przetworzonych oraz produktów zawieraj cych du e ilo ci tłuszczu ogółem i nasyconych kwasów tłuszczowych mo e przyczyniać si do nadmiernej masy ciała.
Koresponduje to z wynikami bada własnych i wskazanymi przez badanych w dlinami i daniami garma eryjnymi.

Związek między samodzielnym zakupem chipsów a masą ciała
dzieci
W badaniu własnym, przy porównaniu produktów wskazanych przez dzieci jako kupowane samodzielnie, mi dzy 12 grupami badanych obserwowano
równie bliskie istotno ci statystycznej ró nice dotycz ce deklarowanego kupowania chipsów (p = 0,0702). Ich samodzielne kupowanie przez przynajmniej
połow badanych było deklarowane wył cznie w grupach dzieci z najwi kszymi
warto ciami BMI (mi dzy 95. a 97. centylem oraz powy ej 97. centyla). Podobne wyniki uzyskano w badaniu Mocanu [2013], w którym w grupie 3444 dzieci
w wieku 6–10 lat, mieszkaj cych w Rumunii, okre lano zwi zek mi dzy statusem socjoekonomicznym oraz spo yciem chipsów i frytek a wyst powaniem
nadmiernej masy ciała. W badaniu tym wykazano, e zarówno wysokim status
socjoekonomiczny, jak i spo ywanie chipsów i frytek były zwi zane z podwy szonym ryzykiem nadwagi, oraz e w podgrupach dzieci o wysokim i rednim
statusie socjoekonomicznym spo ycie chipsów i frytek było pozytywnie skorelowane z wyst powaniem nadmiernej masy ciała [Mocanu 2013]. Analogiczne
wnioski wyci gn li McDonald i inni [2009] w badaniu obejmuj cym 3075 dzieci w wieku 5–12 lat, mieszkaj ce w Kolumbii, w którym stwierdzono, e cz sto ć spo ywania przez dzieci słonych przek sek była skorelowana z cz sto ci
wyst powania nadmiernej masy ciała.
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Podsumowanie
W badaniach własnych przeprowadzonych na próbie dzieci z klas IV–VI
stwierdzono istotny zwi zek kupowanych samodzielnie produktów spo ywczych z mas ciała. Wykazano, e dzieci z du mas ciała najrzadziej kupowały samodzielnie wody, ale równocze nie – najcz ciej chipsy, w dliny i dania
garma eryjne. Stwierdzono równie , e najcz stsze samodzielne kupowanie cukierków deklaruj respondenci z małym (ale nie najni szymi) i du ymi wartociami wska nika masy ciała, a nie jest to deklarowane przez ankietowanych
z przeci tn mas ciała. Wykazano ponadto, e niezale nie od oceny masy ciała
do najcz ciej kupowanych samodzielnie produktów spo ywczych zaliczane s
ró nego rodzaju słodycze – cukierki, batony oraz wyroby cukiernicze, a tak e
napoje wysokosłodzone. Mo na zatem wnioskować, e uwzgl dniaj c fakt kupowania przez dzieci tych produktów w ró nych sklepach, a nie tylko sklepikach
szkolnych, konieczna jest nie tylko regulacja prawna dotycz ca asortymentu produktów spo ywczych dost pnych w sklepikach szkolnych, ale równie edukacja
dzieci i ich rodziców.
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Abstrakt
Celem badania była analiza wyboru produktów ywno ciowych, dokonywanych przez dzieci w wieku szkolnym w zale no ci od masy ciała. W badaniu
udział wzi ło 75 dziewcz t i 49 chłopców (10–13 lat), podzielonych na grupy zale ne od poło enia wska nika masy ciała (BMI) w siatkach centylowych. Dzieci
zostały zapytane o samodzielnie kupowane produkty spo ywcze. Do najcz ciej
kupowanych przez nie produktów spo ywczych zaliczyć nale y słodycze, ale
kupowanie cukierków respondenci z prawidłow mas ciała deklarowali rzadziej
ni ci z du lub mał warto ci BMI. Dzieci z du mas ciała najrzadziej kupowały wody, ale równocze nie najcz ciej chipsy, w dliny i dania garma eryjne.
Stwierdzono, e wybór produktów spo ywczych jest zwi zany z ich mas ciała.
Wskazano, e konieczna jest nie tylko prawna regulacja asortymentu sklepików
szkolnych, ale równie edukacja.
Słowa kluczowe: wybory produktów ywno ciowych, dzieci, masa ciała, słodycze, woda

Food products choices made by schoolchildren in the
context of changes of the legal regulations associated
with selling food products in schools
Abstract
The aim of the study was to analyze the food choices made by schoolchildren,
depending on their body mass. In the study participated 75 girls and 49 boys aged
10–13, who were divided into groups characterized by various body mass index
(BMI) in comparison with child growth standards. The children were asked about food products bought on their own. Among the most frequently bought foods
were sweet products, but buying sweets was less commonly declared by those
with proper body mass than by those with high and low BMI. High body mass
children least commonly bought water, but simultaneously – most commonly
chips, cold cuts and ready-to-cook meals. It was stated that food choices are
associated with body mass. It was indicated that not only legal regulation of assortment of food products available in schools is needed, but education as well.
Key words: food products choices, school children, body mass, sweet products,
water
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Innowacyjne usługi żywieniowe na przykładzie
targów niadaniowych
Wstęp
Rozwój społeczno-gospodarczy jest uwarunkowany przedsi biorczo ci na
obszarach miejskich oraz wiejskich. Obecnie postrzeganie gospodarstw wiejskich uległo zmianie. Rolnicy zacz li poszukiwać ró nych ródeł dochodu. Jednocze nie jednostki publiczne rozszerzyły pomoc dla tej grupy społecznej, oferuj c rodki pochodz ce z Unii Europejskiej.
W niektórych rejonach w Polsce wytwarzane s produkty tradycyjne i regionalne na potrzeby własne oraz z przeznaczeniem na sprzeda [Sieczko i Wojcieszy ska 2013]. Gospodarstwa rolne maj mo liwo ć rozwoju w dwóch kierunkach. Jednym z nich jest wytwarzanie i sprzeda produktów przetworzonych,
a drugim – produktów nieprzetworzonych. Produkty regionalne i tradycyjne charakteryzuj si swoistym smakiem, składem i jako ci oraz specyﬁk zale n
od regionu wytwarzania. Nale y podkre lić, e ich produkcja jest ograniczona.
W Polsce wi ksza popularno ć tych produktów spowodowana jest zmian zachowa konsumentów, poszukuj cych produktów wysokiej jako ci i „naturalnych”.
Polski rynek oferuje konsumentom produkty regionalne i tradycyjne za porednictwem sprzeda y bezpo redniej, przez co rozumiemy ła cuch sprzeday od producenta do konsumenta. Tradycyjny model sprzeda y dokonywał si
w gospodarstwach rolnych, w sprzeda y detalicznej i hurtowej oraz sklepach oferuj cych zdrow ywno ć i sklepach internetowych. Nowy trend w tym obszarze
dotyczy jarmarków, targów niadaniowych oraz imprez okoliczno ciowych.
Wa nym aspektem targów jest ich funkcja, która od lat 90. XX wieku ewaluowała. Funkcje targów mo na rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Z punktu
widzenia praktyki handlowej oraz marketingowej targi stanowi uniwersalne
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narz dzie oddziaływania przedsi biorstwa na otoczenie. Jednocze nie nale y
wskazać na aktywizacj rozwoju gospodarczego miast i regionów jako narz dzie bezpo redniej i po redniej stymulacji wielu obszarów ludzkiej aktywno ci
[Jaska 2014].
Z punktu widzenia producenta zalet targów jest bezpo redni kontakt z potencjalnym klientem. W tym aspekcie nale y mówić o budowaniu wizerunku
ﬁrmy oraz pozycji przedsi biorstwa na rynku, prezentowaniu oferty oraz wymianie do wiadcze . Jednocze nie producent zyskuje opinie na temat jego produktu
oraz ﬁrmy.

Cel, materiał i metodyka
Celem opracowania jest wskazanie na innowacyjno ci w usługach ywieniowych na przykładzie targów niadaniowych. Na podstawie zebranych materiałów oraz własnych obserwacji dokonano przegl du tych inicjatyw na terenie
Polski. Przedmiotem publikacji jest okre lenie cech charakteryzuj cych targi ze
wzgl du na du e zainteresowanie konsumentów. Analizie poddano specyﬁk
wydarze , wł czaj c trendy nastawione na zdrowy styl ycia, wykorzystano dost pne informacje publikowane na stronach internetowych o charakterze regionalnym i marketingowym. Zwrócono uwag na publikacje bran owe zwi zane
z ywno ci ekologiczn i regionaln .

Wybrane targi niadaniowe – case study
Rynek usług ywieniowych podlega dynamicznym zmianom. Podstawowe funkcje zwi zane z zaspokajaniem potrzeb ﬁzjologicznych s poszerzane
o wspólne sp dzanie czasu z rodzin , przyjaciółmi, w otoczeniu przyrody, na
wie ym powietrzu. S to spotkania nie tylko o charakterze ywieniowym. Mo na w ich trakcie uczestniczyć w warsztatach, słuchać muzyki, a dzieci maj mo liwo ć zabawy.
Pierwsze Targi niadaniowe organizowano w 2013 roku w weekendy na
oliborzu w Warszawie. Jako miejsce wybrano okolice Cytadeli i restauracji
ywiciel. Zdaniem Krzysztofa Cybrucha, pomysłodawcy warszawskich Targów
niadaniowych, u podstaw tego rodzaju imprez le ało stwierdzenie „ niadanie
jest posiłkiem, które rozpoczyna nam ka dy dzie ”. Dodatkowo mo na było zasi ć do tego posiłku z rodzin , przyjaciółmi oraz w towarzystwie znajomych
i nieznajomych. Ta inicjatywa pozwalała odwołać si do wakacyjnych wspomnie . Oferowano dania brazylijskie, tajlandzkie i hiszpa skie oraz produkty, ta-

165
kie jak: maroka skie i greckie oliwki, gruzi sk ad ik oraz holenderskie ciastka
o nazwie stroopwafel” [Gwiazdowska i Kowalczyk 2015]. Z czasem plenerowe
niadania pojawiły si w innych dzielnicach Warszawy, wł czaj c: Wol (Park
Moczydło), Mokotów, Powi le, Ursynów i Bemowo. W okresie wielkanocnym
odbywały si targi zwi zane z okresem wi tecznym. W trakcie dwudniowej
imprezy oferowano stroiki, ozdoby, pisanki oraz produkty regionalne.
W 2014 roku inicjatywa Targów niadaniowych była nominowana do konkursu Dobry Wzór w kategorii usługa rekomendowana. W tym samym roku
została zaproszona do projektu Otwarta Warszawa, jako element o ywiania
przestrzeni miejskiej. Ze wzgl du na atrakcyjno ć i zainteresowanie koncepcja Targów niadaniowych została rozpowszechniona w Trójmie cie, Poznaniu
i Krakowie. W okresie wiosenno-letnim targi odbywały si na powietrzu. Wdroony został pomysł ich kontynuacji w szkołach, miejscach kultury i sztuki. Du
popularno ci cieszyły si warsztaty kulinarne wie a Inicjatywa, których mecenasem kulinarnym zostało przedsi biorstwo b d ce wła cicielem marki Zelmer1. Uczestnicy poznawali „ wiat gotowania”, u ywaj c m.in. sezonowych
produktów. Organizatorzy Targów niadaniowych w Warszawie w listopadzie
2015 roku wydali kart Przyjaciel Targu niadaniowego. Na koniec krajowego
sezonu w 2015 roku podano, e w ka dy weekend spo yto około 19 tys. niada ,
wypito 13 tys. kaw oraz bawiło si 850 dzieci [Podgórska 2015].
Targi niadaniowe ciesz si popularno ci w Krakowie – mie cie pr nie
rozwijaj cym si pod wzgl dem kulturalnym, którego mieszka cy wykazuj zainteresowanie produktami ekologicznymi i zdrow ywno ci . Z tego powodu
pojawiły si cykliczne festiwale kulinarne. Idea zdrowego od ywiania w weekendy przyci gała wiele osób. Krakowianie spo ywali niadania „pod chmurk ”
w parkach Krakowskim i Ratuszowym. W ród wystawców mo na było spotkać
lokalnych małopolskich wytwórców, eksponuj cych własne wyroby. Z kolei
w starym budynku dworca głównego PKP stał si miejscem wspólnego spo ywania niada w towarzystwie rodziny albo znajomych. Wa n inicjatyw rozpowszechnion w Krakowie s cykliczne spotkania w stylu slow food. Przedsi wzi cie odbywa si na Starym Kleparzu. Art & Food Bazar jest wydarzeniem
całorocznym, ł cz cym sztuk ze zdrowym jedzeniem2. Oferowane s niadania
lub brunch. Impreza skupia artystów, ekologicznych rolników, kulinarnych profesjonalistów i amatorów, tak e lokalnych projektantów i graﬁciarzy.
Inn krakowsk inicjatyw kulinarn jest Foodstock. S to spotkania tematyczne, dotycz ce przykładowo zup. Hasłem imprezy jest porcja jedzenia za 5 zł.
1

Targ niadaniowy zaprasza na kolejne bezpłatne warsztaty kulinarne z cyklu „ wie a Inicjatywa” Zelmer w Warszawie i Poznaniu, www.magazyn-kuchnia.pl (dost p: 3.09.2015).
2
Art. & Food Bazar, http://www.wkrakowie.pl/artykul/art--food-bazar (dost p 26.11.2014).
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W ród wystawców wyró niaj si wła ciciele food trucków, blogerzy i autorzy
konceptów kulinarnych.
W maju 2015 roku Targ niadaniowy zorganizowano na wrocławskim placu Nowy Targ, zast puj c Wrocławski Jarmark Produktów wie ych3. Go cie
mogli uczestniczyć w dodatkowych atrakcjach, takich jak: zaj cia z ﬁtness, jogi,
warsztaty ceramiczne, kulinarne oraz plastyczne. Oferowano spotkania popularyzuj ce wybrane kuchnie narodowe czy regionalne. Stworzono mo liwo ć zakupienia takich smakołyków, jak: kozie sery, chałw tureck , lemoniad , ogórki
i kapust kiszon , pierogi z karpiem oraz tradycyjne w dliny.
W Poznaniu targi niadaniowe – w ostatnich latach – organizowane były
w Nowej Gazowni, w parku Wodziczki. Uczestnicy mogli skosztować potrawy,
takie jak: pierogi, kiełbaski, pizz , karaibskie przysmaki, burgery, wega ski bigos, zapiekanki, grzane piwo oraz produkty lokalnych wytwórców.
W Sopocie na Targach niadaniowych oferowane s warzywa, owoce, nabiał, w dliny, sery, a tak e produkty bezglutenowe i sezonowe. W okresie letnim
targi organizowano w plenerze, w zimowym – kiermasz przenoszony jest do
budynku. Wydarzeniu towarzysz imprezy edukacyjne. Ich tematyka obejmuje
warsztaty dla dzieci (plastyczne, muzyczne, teatralne, laboratorium i robotyka)
oraz spotkania z cyklu zdrowego stylu ycia. Organizatorzy podkre laj , i te
inicjatywy maj na celu rozwój relacji s siedzkich oraz zaproponowanie mieszka com nowego sposobu sp dzania wolnego czasu w weekendy.
Innym polskim miastem, w którym odbywaj si plenerowe targi, jest Lublin. W niedziele w klubie Plener nad Bystrzyc spotykaj si regionalni wystawcy z mieszka cami. Temu wydarzeniu towarzyszy slogan „Jem Lublin na
trawie” [Prus 2015]. Lubelskiej edycji patronuje idea slow food, przypominaj ca
o warto ciach egzystencji. Jedn z nich jest przyjemno ć daj ca mo liwo ć wytchnienia i relaksu. Dzi ki temu mo na mieć poczucie rozkoszowania si dobrym jedzeniem, tak e czerpać satysfakcj z wspólnie sp dzonego czasu z rodzin czy przyjaciółmi. W ród producentów pojawiaj si lokalni wytwórcy oraz
lubelscy restauratorzy. Odwiedzaj cy o wyj tkowych upodobaniach kulinarnych
(np. weganie, wegetarianie, alergicy) mogli znale ć szeroki wybór produktów,
pocz wszy od wie ych warzyw, serów, w dlin po przetwory i soki.
Targi niadaniowe s organizowane tak e w Łodzi. Przykładowo 4 lipca
2015 roku mieszka cy Łodzi mieli okazj po raz pierwszy wybrać si na poranny posiłek na wie ym powietrzu. W ród produktów oferowano m.in. ekologiczn ywno ć. W łódzkim parku ródliska pojawiło si dodatkowe udogodnienie – le aki dla odwiedzaj cych zapewniaj ce chwil relaksu w cieniu drzew
[AT 2015]. Atrakcj dla dzieci były ba ki mydlane. Ze wzgl du na atrakcyj3

Targ niadaniowy we Wrocławiu, http://www.wroclaw.pl/targ-sniadaniowy-we-wroclawiu-nanowym-targu (dost p: 20.05.2015).
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no ć wydarzenia imprez zgłoszono do plebiscytu na najciekawsz inicjatyw .
W lutym 2016 roku w Domu Literatury, redakcja Plastra Łódzkiego nagrodziła
15 wydarze nagrod Plastrów Kultury. Czytelnicy portalu oddali ponad 3 tys.
głosów, łódzki targ zaj ł II miejsce.
Z danych opublikowanych na stronie internetowej Targów niadaniowych
„od 2013 roku 22400 odwiedzaj cych spo yło 19 tysi cy niada w ka dy weekend i 13,5 tysi ca kaw. W ci gu tego okresu na targach pojawiło si 443 wystawców” (www. targ niadaniowy.pl).
Jak wcze niej wspomniano, inicjatywy wspólnego biesiadowania maj miejsce w o rodkach kultury i sztuki. Takim miejsce stało si Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, które we wrze niu 2015 roku było gospodarzem Festiwalu
Przemiany4. Hasło tego pikniku brzmiało „lokalnie i bioró norodnie”. Uczestnicy brali udział w warsztatach i wykładach na temat rozs dnego dokonywania
zakupów. Zaproponowano równie stref mikrotargu z ofert kupna i degustacji
owoców i warzyw od lokalnych rolników.
Równolegle na rynku gastronomicznym odbywa si cykl targów kulinarnych niadanie na Trawie. Impreza o charakterze cyklicznym rozpoczyna si
pod koniec maja i trwa do ko ca sierpnia. W Warszawie przy ulicy My liwskiej
oraz na plenerowym Placu Zabaw mo na zakupić produkty od lokalnych producentów. Dodatkowo niedzielnemu biesiadowaniu towarzyszy muzyka. Organizatorzy przewidzieli mo liwo ć wypo yczenia le aków.
Podobne wydarzenia organizowano w Olsztynie, Ełku i orach. orskie
niadania plenerowe słu o ywieniu przestrzeni miejskiej i zintegrowaniu społecze stwa miejskiego. Atrakcj było pojawienie si food trucków. Cotygodniowe spotkania miały ró ny charakter. W trakcie niada na Trawie dominowały
zaj cia jogi i ﬁtness.
Na olszty skim pikniku plenerowym z serii niadanie na Trawie swoje
specjały prezentowało 10 organizacji z całego województwa [IK, MN 2015].
Oferowano m.in. mus z buraków, wyciskane soki oraz naturalne miody. Skwer
Wolnego Tybetu przy ulicy Jeziornej na jeziorem Czarnym skupił lokalnych
wytwórców. W parku Centralnym organizowano strefy plastyczne, rekreacyjne,
muzyczne oraz po wi cone ksi ce. Oprócz maratonu czytania na wydarzeniu
go ciła Miejska Biblioteka Publiczna. Odbywały si przedstawienia w teatrzykach, pojawił si bukinista z katarynk .
Wspólne celebrowanie niada w Toruniu ma miejsce w otoczeniu redniowiecznego starego miasta – rynku Staromiejskim oraz od 2013 roku na rynku
Nowomiejskim, w ramach wi ta Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz

4

Festiwal Przemiany, www.kopernik.org.pl (dost p: 20.02.2016).
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z okazji wiatowego Dnia Ochrony rodowiska5. Toru skie imprezy odbywały
si pod hasłem „My l – Jedz – Oszcz dzaj”. Obchodom towarzyszyły d wi ki
muzyki oraz elementy nawi zuj ce do programu ONZ. Uczestnicy mogli zapoznać si z konceptem programu, który dotyczył oszcz dzania produktów ywno ciowych i przeciwdziałania lekkomy lnej konsumpcji. Mieszka cy i tury ci
mieli okazj skosztowania lub zakupu miodów, olejów, eko-lodów, nasion i bakalii. Poza plenerowym niadaniem ustawiono stoiska z r kodziełami artystycznymi oraz wyrobami twórców upcyclingu. W ramach edukacji ekologicznej mo na
było stworzyć farby warzywno-owocowe i przykuchenny ogródek ziołowy.
Elementy kulinarne pojawiaj si w mediach. Przykładem jest telewizja
niadaniowa, której pocz tki si gaj programów emitowanych w 1952 roku
w Stanach Zjednoczonych. Program „The Today Show” był nadawany przez NBC
w godzinach porannych 7:00–9:00. W 1975 roku pojawił si na antenie telewizji
niadaniowej program „Good Morning America”. W Europie tego typu programy pojawiły na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. W Polsce w 1992 roku zaistniał
program „Kawa czy Herbata”. W 2002 roku zadebiutowała audycja „Pytanie na
niadanie”, a w 2005 roku – „Dzie Dobry TVN” [D browska-Cendrowska 2011].
Idea programów niadaniowych jest zwi zana ze stał por emisji (ranek, poranek
i wczesne przedpołudnie) oraz analizowanymi zagadnieniami prawnymi, społecznymi, psychologicznymi, kulturalnymi, kulinarnymi i informacyjnymi.
Ciekawym projektem okazały si tzw. niadania kobiet przedsi biorczych
oraz dla młodych mam. Kobiety sukcesu spotykaj si w lokalach gastronomicznych w godzinach porannych, dyskutuj na tematy zwi zane z przedsi biorczo ci , rozwojem zawodowym kobiet. Maj tak e mo liwo ć uczestnictwa
w spotkaniach ze specjalistami z ró nych dziedzin. Celem inicjatywy jest integracja lokalna. Jednocze nie ten czas mo e być przeznaczony na skosztowanie
smacznego i zdrowego jedzenia. W ofercie niadaniowej s serwowane pasty
kanapkowe na pełnoziarnistym pieczywie, jaglanka na słodko, nale niki i owocowo-bakaliowe jogurty, a przy tym mo na napić si kawy lub herbaty.

Podsumowanie
Nowym trendem wpisuj cym si w specyﬁk du ych miast s imprezy promuj ce zdrow ywno ć oraz wyroby lokalnych producentów z mo liwo ci
degustacji regionalnych potraw. Ł cz aspekty społeczne i ekonomiczne. Tego
typu przedsi wzi cia o ywiaj tak e niewykorzystane do tej pory przestrzenie
5

niadanie na trawie w Toruniu, http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-tryb-zycia/sniadanie-na-trawie-w-toruniu/ (dost p: 6.06.2013).
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miasta. Daj mo liwo ć nawi zywania kontaktów towarzyskich oraz zacie niania wi zów rodzinnych.
Nale y przypuszczać, e takie idee b d miały miejsce coraz cz ciej. Stanowi platform dla rozwoju lokalnego, integracji społecznej i promowania
zdrowego stylu ycia.
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Abstrakt
Celem publikacji jest analiza nowych trendów na rynku usług ywieniowych. Przykładem innowacyjno ci s targi niadaniowe oraz niadania ludzi
biznesu w lokalach gastronomicznych. Targi niadaniowe obejmuj obszar zwi zany z usługami ywieniowymi i zabaw . W szerszym znaczeniu mo na mówić
o spo ywaniu posiłków na wie ym powietrzu, pozyskiwaniu produktów od lokalnych producentów oraz zacie nianiu wi zi s siedzkich. Targi s miejscem,
gdzie mo na obcować z muzyk , uczestniczyć w warsztatach oraz zabawach.
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Ciesz si one coraz wi ksz popularno ci w du ych miastach Polski, takich
jak: Warszawa, Pozna , Sopot. Jako metod badawcz wykorzystano case study
oraz obserwacj własn .
Słowa kluczowe: innowacje, targ, posiłek, niadanie, biesiadowanie, weekend

Innovative food services on the example of breakfast
fairs
Abstract
Introduction of innovative solutions is observed in many areas of the food
market and food services. Among the examples of innovations one can ﬁnd breakfast fairs, business people breakfasts in restaurants, special offer breakfasts
in restaurants etc. The purpose of the publication is to analyze new trends in
the market of food services based on the example of the breakfast fairs. These
include combining nutritional services, having fun and socialising. In a broader
sense we can talk about eating meals in the open air, obtaining products from
local producers and strengthening neighborly bonds. While visiting such fairs
one can listen to the music, participate in workshops and games. They become
increasingly popular in major Polish cities, including Warsaw, Poznan, Sopot.
The research methods used were case studies and personal observation.
Key words: innovations, fair, meal, breakfast, feasting, weekend
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Witryna internetowa jako narzędzie
promocji i dystrybucji oferty gospodarstw
agroturystycznych
Wstęp
Internet jako globalne medium przenika niemal przez wszystkie sfery ycia
codziennego. Jest narz dziem komunikacji interpersonalnej, przekazywania informacji i wiedzy, umo liwia nabywanie produktów i usług (zakupy przez Internet) czy zarz dzanie ﬁnansami (bankowo ć elektroniczna). Obecnie coraz wi ksza liczba ﬁrm w Polsce wykorzystuje Internet i powi zane z nim technologie
komunikacyjno-informacyjne w działalno ci gospodarczej, głównie jako sposób
dotarcia do nowych klientów i nowych rynków, w mniejszym za stopniu do
realizacji transakcji kupna–sprzeda y [Talar i Kos-Łab dowicz 2014].
W Polsce Internet dokonał gł bokiej transformacji szczególnie w takich sektorach, jak bankowo ć, handel oraz turystyka [Cichomski i in. 2011]. Z jednej
strony przyczynił si do zwi kszenia konsolidacji w bran y turystycznej, a z
drugiej stał si szans dla wła cicieli małych hoteli, pensjonatów, biur podró y,
kwater prywatnych jako dost pna i tania forma komunikowania si z rynkiem.
Dzi ki Internetowi bran a hotelarska uzyskała mo liwo ć dotarcia do szerokiej
grupy odbiorców nie tylko przez prezentacj oferty, ale równie przez sprzeda
produktów i usług klientom bezpo rednio poprzez witryn internetow (rezerwacj noclegu poprzez poczt elektroniczn , wypełnienie i wysłanie formularza
rezerwacyjnego lub rezerwacj on-line).
Jak stwierdza E. Pitrus, w przedsi biorstwach turystycznych mo na wyró nić trzy stopnie zastosowania technologii teleinformatycznych: komunikacja
z potencjalnym klientem (prezentacja oferty), rezerwacja (usługa, pakiet) i pełna
transakcja elektroniczna (rezerwacja, potwierdzenie rezerwacji i płatno ć elektroniczna) [Pitrus 2007].
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Z bada G. Cichomskiego wynika, i własne serwisy internetowe posiada
90% ﬁrm bran y turystycznej [Cichomski i in. 2011]. Jeszcze w 2002 roku jedynie połowa hoteli w Polsce posiadała swoje witryny internetowe, a w 2005 roku odsetek ten si gał ju 83% [Biełuszko 2007]. Obecnie wła ciwie ka dy hotel
ma własn witryn internetow . Biura podró y, do niedawna sprzedaj ce swoje
usługi wył cznie w tradycyjnych oddziałach [Rusiecki 2007], dzi oferuj mo liwo ć zakupu przez Internet i s niejednokrotnie liderami sprzeda y w sieci
(Travelplanet, Rainbow Tours) [Dwornik 2013]. W Internecie zawierane jest ju
ponad 50% transakcji zakupu biletów lotniczych [Cichomski i in. 2011].
Funkcje pełnione przez witryny internetowe w działalno ci gospodarczej
mo na podzielić na [Król 2015]:
– informacyjn – prezentacja okre lonych tre ci,
– kontaktow – funkcja podstawowa, umo liwia kontakt oraz wymian informacji mi dzy u ytkownikiem witryny a jej administratorem/wła cicielem,
– personalizuj c – umo liwia u ytkownikowi m.in. utworzenie indywidualnego
konta, chronionego loginem i hasłem dost pu, dostosowanie wygl du witryny
do własnych potrzeb, publikowanie komentarzy i opinii, biuletyn nowo ci,
– rezerwacyjn – umo liwia rezerwacj usługi za pomoc formularza kontaktowego,
– płatnicz – umo liwia transakcj oraz dokonanie płatno ci.
Współczesne witryny internetowe uległy wi c wielu zmianom, nie zawieraj ju wył cznie informacji natury statycznej (prezentacja tre ci), lecz tak e
elementy dynamiczne wiadcz ce o jej komunikowaniu si z u ytkownikiem,
tj. aktualno ci, formularze wysyłkowe, przyciski interaktywne, składanie zamówie w typie on-line, multimedia oraz linki do sieci społeczno ciowych.
Celem artykułu jest poznanie zakresu wykorzystania Internetu przez gospodarstwa agroturystyczne i identyﬁkacja funkcji, jakie Internet pełni w tych gospodarstwach. W opracowaniu poszukuje si odpowiedzi na nast puj ce pytania
badawcze:
– W jaki sposób gospodarstwa agroturystyczne prezentuj siebie w Internecie?
– Czy witryna internetowa pełni jedynie funkcj informacyjn czy te stanowi narz dzie komunikowania si z klientem i zawierania transakcji kupna–
–sprzeda y?

Metodyka badań
Przedmiotem badania s witryny internetowe, okre lane tak e mianem serwisów internetowych (ang. website). Poj cia te oznaczaj grup (zbiór) powi zanych ze sob tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron interneto-
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wych. Poj cie strony internetowej (ang. webpage) odnosi za si do pojedynczego dokumentu internetowego w obr bie wielu stron całego serwisu.
Podstawow metod oceny witryn internetowych ﬁrm bran y turystycznej
w literaturze zagranicznej jest extension Model of Internet Commerce Adoption
(eMICA), uwzgl dniaj cy specyﬁk ﬁrm turystycznych, opracowany w 2000 roku przez J. Coopera i L. Burgess [Burgess i Cooper 2000] i zmodyﬁkowany
w kolejnych latach przez Lin i innych (biura podró y) [2009] oraz Doolin i innych (lokalne organizacje turystyczne) [2002] i Platania (agroturystyka) [2014].
W modelu Coopera i Burgess wyodr bnia si trzy stadia rozwoju witryn
internetowych. Witryna internetowa w stadium I ma charakter statyczny i jest
wykorzystywana jako narz dzie prezentacji i promocji oferty turystycznej. Cz sto wykorzystuje ona wyszukan graﬁk i zawiera wiele informacji, jednak nie
jest ródłem wymiernych korzy ci dla usługodawcy. Oznacza to, i ﬁrma istnieje
w Internecie wył cznie w celach informacyjnych. W stadium II poprzez witryn
internetow klienci mog uzyskać nie tylko informacje o ﬁrmie i ofercie, lecz
równie odpowiedzi na pytania w odniesieniu do produktów i cen (za pomoc email). Wreszcie w stadium III witryna internetowa umo liwia ﬁrmie zawieranie
transakcji kupna sprzeda y, tj. sprzeda on-line, płatno ć internetowa.
Zmodyﬁkowany model eMICA zastosowano do analizy i oceny witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim. Do
oceny wykorzystano 40 zmiennych, odpowiednio przystosowanych do potrzeb
bada . Sformułowane kryteria przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1
Zmodyfikowany Model of Internet Commerce Adoption (eMICA)
Stadium I. Promocja
Faza 1 – informanazwa gospodarstwa, adres, numer telefonu, mapa, GPS, galeria
cje podstawowe
usług lub produktów
Faza 2 – informalogo, adres e-mail, informacje o gospodarstwie, informacje o gminie/
cje rozszerzone
/regionie, aktualno ci
Stadium II. Funkcjonalno ć (interaktywno ć z u ytkownikiem)
Faza 3 – niska
interaktywno ć
Faza 4 – rednia
interaktywno ć
Faza 5 – wysoka
interaktywno ć

katalog usług podstawowych (tj. usługi noclegowe, wy ywienie) i dodatkowych, cennik, strona www w języku angielskim i innym, linki do
miejsc w regionie i linki do innych ofert
oferta pakietowa (tj. wycieczka, spływ i inne), formularz kontaktowy,
kontakt przez Skype, informacja o pogodzie, księga go ci, aktualizacja strony www, broszury, kamera internetowa, certyfikat jako ci
przekierowanie na portal społeczno ciowy, multimedia, opcje: „napisz
opinię”, „lubię to”, „udostępnij”, panorama gospodarstwa 360, RSS
Stadium III. Dojrzało ć procesu transakcji handlowej

Faza 6 – transakcja formularz rezerwacji, rezerwacja on-line (z kartą kredytową lub bez
karty), płatno ć on-line
ródło: Opracowanie własne na podstawie Platania [2014, s. 54–56].
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Adresy witryn internetowych poddanych ocenie pozyskano z wykorzystaniem wyszukiwarki internetowej Google, poprzez wpisywanie w wyszukiwarce
haseł przedmiotowych: „agroturystyka” z dopiskiem nazwy województwa oraz
z katalogów tematycznych.
W ramach badania przeprowadzono analiz 63 witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego. Oceniano w kolejnych
etapach: zakres informacji podstawowych i poszerzonych, poziom interaktywno ci witryny oraz mo liwo ć rezerwacji i zawarcia transakcji płatniczej. Na tej
podstawie okre lono, w jakim stadium interaktywno ci jest witryna internetowa
oraz jak funkcj pełni w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego (jako
instrument promocji, komunikowania si z klientem, b d zawierania transakcji
kupna–sprzeda y).

Wykorzystanie Internetu przez gospodarstwa
agroturystyczne
Agroturystyka jest specyﬁczn form wypoczynku i aktywno ci gospodarczej. Jak wynika z raportu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest ona obecnie najch tniej podejmowan form pozarolniczej działalno ci gospodarczej na
terenach wiejskich (30% ogółu gospodarstw) [MRiRW 2015], a jednocze nie
– niszow form turystyki. Rozwija si głównie w regionach atrakcyjnych turystycznie, w niewielkiej skali na obszarach rolniczych, gdzie jest zazwyczaj
jedyn form wiadczenia usług noclegowych [Bednarek-Szczepa ska i Ba ski 2014]. St d te najwi ksza koncentracja gospodarstw agroturystycznych ma
miejsce w pi ciu województwach: podkarpackim (985), małopolskim (1327)
oraz warmi sko-mazurskim (801), podlaskim (625) i pomorskim (672) [MRiRW
2015]. Trudno jest jednoznacznie okre lić liczb gospodarstw agroturystycznych,
poniewa wiele ich ubywa, ale te du o powstaje nowych, które nie s rejestrowane lub promuj si jedynie w Internecie [Wojciechowska 2011]. W ród 8 tys.
obiektów agroturystycznych funkcjonuj cych na terytorium Polski przewa aj
kwatery agroturystyczne (pokoje go cinne) [Jagusiewicz i Byszewska-Dawidek
2010], o bardzo ró nym standardzie jako ciowym (przewa aj kwatery o najni szym standardzie), które traktowane s jako dodatkowa działalno ć.
Wykorzystanie Internetu w działalno ci agroturystycznej na tle innych form
działalno ci turystycznej jest niewystarczaj ce. Wynika to w szczególno ci
z faktu, i gospodarstwa agroturystyczne to sektor zdominowany przez małe ﬁrmy rodzinne. Odzwierciedlaj one zatem ogóln sytuacj w Polsce, gdzie według danych GUS, prawie 40% małych ﬁrm wci nie posiada własnej witryny
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internetowej [GUS 2014]. Jej brak jest uzasadniany przez wła cicieli małych
i rednich ﬁrm nast puj cymi powodami:
– brakiem wiedzy technicznej do samodzielnego zarz dzania witryn (zamieszczanie informacji, modyﬁkacje, aktualizowanie tre ci itd.),
– brakiem czasu na zarz dzanie witryn ,
– ograniczonym bud etem,
– posiadaniem tzw. wizytówki, czyli małej witryny informacyjnej, zawieraj cej dane teleadresowe i wskazówki dojazdu, bez szczegółowej prezentacji
oferty czy kompleksowego jej opisania.
Niewielkie zainteresowanie kwaterodawców prowadzeniem własnej witryny internetowej gospodarstwa agroturystycznego potwierdzaj badania przeprowadzone w ró nych regionach kraju. Z bada przeprowadzonych przez
J. Kosmaczewsk w 2010 roku wynika, e w województwie wielkopolskim zaledwie 21% gospodarstw agroturystycznych posiadało własn witryn internetow
[Kosmaczewska 2010]. Badania przeprowadzone przez T. Dziechciarza w województwie lubelskim w 2010 roku (na próbie 134 gospodarstw agroturystycznych) wykazały, e witryny internetowe pełni głównie funkcj informacyjn ,
chocia zakres informacji na stronach i ich jako ć nie s w pełni zadawalaj ce
[Dziechciarz 2011]. Z kolei K. Stepaniuk badaj c obecno ć gospodarstw agroturystycznych województwa podlaskiego w Internecie, wskazuje, e wi kszo ć
z nich zamieszcza informacj o prowadzonej przez siebie działalno ci w ramach ogólnopolskich portali turystycznych lub internetowych katalogów ﬁrm,
a niewielka cz ć prowadzi własne strony www [Stepaniuk 2009]. Jak wynika
z bada innych autorów, witryny internetowe gospodarstw agroturystycznych
województwa podlaskiego nie spełniaj w wi kszo ci minimalnych kryteriów
zwi zanych zarówno z zawarto ci witryny, jej estetyk , parametrami technicznymi, jak i sam ofert [Krzy anowska i Wojtkowski 2012]. Najnowsze wyniki
bada 300 witryn internetowych (po 100 z województw warmi sko-mazurskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego) w 2015 roku wykazały, e witryny internetowe pełni funkcje informacyjne, marketingowe oraz kontaktowe. Jedynie
co pi ta witryna pełniła funkcj rezerwacyjn [Król 2015]. Artykuł jest kolejn
prób analizy widoczno ci gospodarstw agroturystycznych w Internecie.

Wyniki badań własnych funkcjonalno ci stron
internetowych gospodarstw agroturystycznych
Najprostszym sposobem zaistnienia przedsi biorstwa na rynku internetowym i w wiadomo ci jego u ytkowników jest stworzenie własnej witryny internetowej.
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W przypadku całej zbiorowo ci gospodarstw agroturystycznych własn witryn internetow posiadało 12,3% podmiotów (63 obiekty z 517) i te obiekty
poddano dalszym analizom. Pozostałe obiekty (454) zamiast witryny internetowej posiadały wizytówk ﬁrmy, zamieszczon na krajowych lub regionalnych
portalach internetowych (tj. www.zielonewrota.pl, www.zielonakwatera.pl,
http://agroturystyka.irrt.pl, http://www.kwatery-prywatne.net, https://e-turysta.
net, http://www.holidaycheck.pl, booking.com) i serwisach jednostek samorz du
terytorialnego (powiatów i gmin).
Witryna typu wizytówka ma zazwyczaj do ć ograniczon funkcjonalno ć
– zawiera niewiele tekstu, nie opisuje w pełni oferty, nie zawiera wystarczaj cej
liczby zdj ć, które uwiarygodniaj ﬁrm w wirtualnym wiecie. Jest jednak najta szym i najprostszym instrumentem promocji. W opinii A. Jasi skiego portale
agroturystyczne, na których umieszczane s wizytówki gospodarstw agroturystycznych, nie s dobrze pozycjonowane w wyszukiwarkach, co skutkuje tym, e
potencjalni tury ci rzadko traﬁaj na takie strony po wpisaniu ogólnych zapyta
[Jasi ski 2012]. W przypadku agroturystyki i badanej zbiorowo ci gospodarstw,
witryny-wizytówki ciesz si jednak ogromn popularno ci i zaufaniem kwaterodawców.
Najwi ksza liczba gospodarstw, które posiadały własn witryn internetow ,
była zlokalizowana w powiatach: sokólskim (9), hajnowskim (15) i monieckim
(9). Aktywno ć kwaterodawców w Internecie wynika prawdopodobnie z zaanga owania lokalnych organizacji, funkcjonuj cych na obszarach tych powiatów,
tj. Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne, Agroturystyczne Stowarzyszenie „Puszcza Białowieska” i Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne.
Podkre laj to wyniki bada J. Zawadki na Lubelszczy nie, z których wynika,
e gminy charakteryzuj ce si wy szym poziomem rozwoju agroturystyki to
gminy, na terenie których funkcjonuj aktywnie działaj ce stowarzyszenia agroturystyczne oraz lokalne organizacje turystyczne [Zawadka 2010].
Ocen witryn internetowych gospodarstw prowadzono poprzez sprawdzenie
obecno ci lub braku (1 – jest, 0 – nie ma) zmiennych, uwzgl dnionych w modelu
eMICA.
Wi kszo ć badanych gospodarstw umieszcza na witrynie internetowej informacje, które reprezentuj stadium I (faz 1 lub 2). Ta pierwsza grupa zmiennych, obejmuj ca takie elementy jak: nazwa własna gospodarstwa, lokalizacja
w przestrzeni (mapa), numer telefonu i kontakt e-mail, a tak e opis gospodarstwa
i regionu z atrakcjami i galeri zdj ć, jest niezb dna w fazie 1 kontaktu z potencjalnym klientem, poniewa pozwala mu uzyskać wszelkie u yteczne informacje słu ce zaplanowaniu podró y. Wyniki oceny zamieszczono w tabeli 2.
W województwie podlaskim wszystkie witryny internetowe badanych gospodarstw agroturystycznych posiadały informacje typowe dla stadium I, tj. ad-
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Tabela 2
Charakterystyka stadium I z podziałem na fazy
Faza 1 – informacje podstawowe
Adres
Numer telefonu
Galeria zdjęć
Nazwa gospodarstwa
Mapa Google
Jak dojechać (opis)
Dane GPS
Faza 2 – informacje rozszerzone
Informacja o gospodarstwie
Kontakt e-mail
Atrakcje w okolicy/regionie
Logo
Aktualno ci

% gosp.
100
100
100
65,0
74,6
33,3
39,6
% gosp.
100
96,8
73,0
46,0
17,4

ródło: Badania własne.

res (100%), numer telefonu (100%), galeri zdj ć (100%) oraz nazw własn
gospodarstwa (100%). W przypadku badanej zbiorowo ci nazwa gospodarstwa,
poza kilkunastoma wyj tkami, gdzie wykorzystano wył cznie nazwiska wła cicieli, podkre lała specyﬁk gospodarstwa (np. gospodarstwo Magiczny Zak tek, Zielona Dolina). Wi kszo ć gospodarstw wskazywało lokalizacj na mapie
(74,6%), opisywało jak dojechać (własna mapa), a prawie połowa (39,6%) podawała dane do nawigacji (GPS).
O przej ciu witryny internetowej do fazy 2 wiadczy zamieszczanie dodatkowych informacji, tj. logo gospodarstwa, kontakt e-mail, opis gospodarstwa,
opis atrakcji w najbli szej okolicy oraz aktualno ci.
Przeprowadzone badania wykazały, e wszystkie gospodarstwa zamieszczaj w posiadanej witrynie opis gospodarstwa (100%), wi kszo ć – adres poczty
elektronicznej (96,8%) oraz informacje na temat głównych atrakcji turystycznych w okolicy/regionie (73%). Nie wszystkie jednak z badanych gospodarstw
zamieszczaj znak graﬁczny – logo (46,0%), który jest bardzo po danym elementem witryny internetowej, poniewa pełni funkcj swoistego wyró nika gospodarstwa na tle konkurencji. Nieliczne witryny internetowe maj wyodr bniony dział aktualno ci (17,4%).
Kolejne stadium zaawansowania witryny internetowej dotyczy jej interaktywno ci, czyli zdolno ci oddziaływania na siebie komunikuj cych si stron
(kwaterodawcy i turysty), poprzez przekazywanie informacji i reagowanie na
ni . Jej celem jest zmniejszenie dystansu mi dzy wiatem wirtualnym a realnym.
Wyniki analiz stadium II, z podziałem na fazy przedstawia tabela 3.
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Tabela 3
Zmienne stadium II z podziałem na fazy
Faza 3 – niska interaktywno ć
Informacja o ofercie (opis i zdjęcia)
Informacja o dodatkowych usługach
Cennik
Strona w języku angielskim
Strona w trzech wersjach językowych (poza angielską i polską)
Linki do miejsc które warto zobaczyć
Linki do innych ofert turystycznych

Odsetek [%]
100
66,6
65,0
63,8
33,3
3,17
23,8
3,17

Faza 4 – rednia interaktywno ć
Komunikator Skype
Aktualizacja strony www
Formularz kontaktowy
Księga go ci
Informacja o pogodzie
Certyfikat jako ci wydawany przez PFTW „GG”
Certyfikat jako ci wydawany przez inne instytucje
Pakiety (oferta poszerzona)
Broszury w pdf
Kamera internetowa
Faza 5 – wysoka interaktywno ć

53,3
46,0
42,8
19,0
3,17
3,17
22,2
19,0
–
–

Strona na portalach społeczno ciowych
Galeria multimedialna
Napisz opinię
Przycisk „lubię to”
Przycisk „udostępnij”
Panorama gospodarstwa 360
RSS

11,1
12,6
7,9
4,76
3,17
1,58
1,58

ródło: Badania własne.

W fazie 3, która okre la nisk interaktywno ć witryny, pełni ona nadal głównie funkcj informacyjn . Powinien znale ć si na niej szczegółowy opis oferty
turystycznej gospodarstwa, w tym opis bazy noclegowej (obiektu, pomieszcze
sypialnych), oferty ywieniowej, opis dodatkowych usług (np. rowery, kajaki,
ognisko, grill, plac zabaw, animacje itd.) oraz cennik oferowanych usług. Ponadto witryna powinna być prowadzona dodatkowo w j zyku obcym. Nowoczesne
witryny internetowe zawieraj linki do miejsc, które warto zobaczyć w regionie
oraz linki do innych ofert turystycznych w okolicy (np. linki do innych obiektów
noclegowych, gastronomicznych, oferty lokalnego biura podró y lub PTTK).
W przypadku badanych gospodarstw wszystkie (100%) witryny internetowe zawierały opis podstawowej oferty turystycznej. Informacje o dodatkowych
usługach zamie ciło 66,6%, a cennik 65% obiektów. Odsetek gospodarstw po-
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siadaj cych witryny, które dodatkowo zawierały informacje w j zyku angielskim
wynosił 63,8%, a w co najmniej dwóch j zykach obcych – zaledwie 33%. Podlaskie gospodarstwa agroturystyczne stosunkowo rzadko zamieszczały na swoich
witrynach linki do miejsc wartych zobaczenia (23,8%) oraz linki do innych ofert
turystycznych z najbli szej okolicy (3,17%).
Faz 4, która okre la redni interaktywno ć witryny, charakteryzuj narz dzia, które ułatwiaj dwustronn komunikacj oraz przybli aj potencjalnego turyst do decyzji zakupu, takie jak: formularz kontaktowy, ksi ga go ci, kontakt
przez Skype, informacja o pogodzie, kamera internetowa, broszury do pobrania,
a tak e certyﬁkaty jako ci czy te pakiety pobytowe skierowane do konkretnych grup klientów. Badane gospodarstwa oferowały kontakt telefoniczny przez
Skype (53,3%), a 42,8% zamieszczało w witrynie internetowej formularz kontaktowy. Niewielki był odsetek witryn internetowych zawieraj cych informacje
o pogodzie (3,17%) oraz ksi g go ci (19%), za adna z nich nie udost pniała
mo liwo ci pobierania materiałów promocyjnych (w formacie pdf) oraz obserwacji obiektu przy wykorzystaniu kamery internetowej.
Wyznacznikiem poziomu interaktywno ci jest dodatkowo informacja o certyﬁkacie b d dyplomie po wiadczaj cym jako ć oferowanych usług. W ród badanych gospodarstw tylko dwa zamie ciły informacj o posiadanym certyﬁkacie
jako ci wydanym przez Polsk Federacj Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa
Go cinne”, a 11 gospodarstw zamie ciło informacj o certyﬁkatach i dyplomach
uzyskanych zazwyczaj w zwi zku z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego. Brak zainteresowania kategoryzacj obiektów agroturystycznych w ród
kwaterodawców jest problemem, który wyst puje nie tylko w regionie podlaskim, lecz tak e w skali całego kraju. Według danych z 2012 roku, certyﬁkacj
obj tych było około 20% kwater na obszarach wiejskich [Ba ski 2012].
Ostatnim wyznacznikiem interaktywno ci witryny (ocenianej w fazie 4) jest
zamieszczanie gotowych pakietów pobytowych (turystycznych), oferowanych
turystom po zryczałtowanej cenie. Jak wynika z bada , pakiety turystyczne za
po rednictwem witryny internetowej oferowało zaledwie 19% badanych gospodarstw.
W fazie 5, która okre la wysok interaktywno ć, poprzez umo liwienie
dwukierunkowej komunikacji niemal „na ywo”, witryna internetowa jest powi zana z mediami społeczno ciowymi. W toku bada zidentyﬁkowano kilka
gospodarstw, które zarz dzały własn stron (ang. fanpage) w serwisie społeczno ciowym Facebook (11,1%), lub te zapraszały u ytkowników do interakcji
poprzez wykorzystanie opcji „lubi to” (4,76%) i „udost pnij” (3,17%). Sporadycznie wyst powały takie elementy witryn, jak: galerie multimedialne (12,6%),
opcja „napisz opini ” (7,9%), panorama gospodarstwa 360 (1,58%) oraz kanał
RSS (ang. RDF Site Summary) (1,58%).
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Ostatnim etapem bada była ocena mo liwo ci zawierania transakcji z wykorzystaniem strony internetowej (stadium III). Na tym etapie mo na ocenić, czy
gospodarstwa agroturystyczne wykorzystuj stron internetow do zawierania
transakcji (tab. 4).
Tabela 4
Zmienne stadium III z podziałem na fazy
Faza 6 – transakcja
Odsetek [%]
Formularz rezerwacji
3,17
Rezerwacja on-line z kartą kredytową
–
Rezerwacja on-line bez karty kredytowej
–
Płatno ć on-line
–
ródło: Badania własne.

Z bada wynika, i gospodarstwa agroturystyczne nie wykorzystuj Internetu do bezpo redniej sprzeda y oferty oraz zawierania transakcji on-line. Rezerwacja odbywa si telefonicznie b d przy wykorzystaniu formularza kontaktowego. Jedynie jedno gospodarstwo spo ród badanych posiadało w witrynie
internetowej formularz rezerwacji umo liwiaj cy wybór optymalnego terminu,
bez mo liwo ci samodzielnej rezerwacji, a jedno gospodarstwo – przekierowanie na portal komercyjny (booking.com).

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykazały, e wi kszo ć gospodarstw agroturystycznych zamieszczała informacj o prowadzonej działalno ci w ramach ogólnopolskich i regionalnych portali agroturystycznych, a tylko niewielka ich liczba
(12,3%) posiadała własne witryny internetowe. Analizowane witryny internetowe
miały w wi kszo ci charakter statyczny i pełniły jedynie funkcj informacyjn .
Nieliczne witryny internetowe s przykładem zastosowania nowoczesnych,
interaktywnych narz dzi komunikacji z klientem, do których nale y przede
wszystkim strona w serwisie społeczno ciowym, formularze kontaktowe oraz
aktualno ci.
Nale y rekomendować podj cie, przez organizacje wspieraj ce rozwój
agroturystyki, działa informacyjnych i edukacyjnych, popularyzuj cych wykorzystywanie witryn internetowych przez kwaterodawców. Nale y bowiem liczyć
si z coraz popularniejszym zjawiskiem zakupu ofert turystycznych za po rednictwem Internetu, preferowanym przez turystów.
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Abstrakt
Celem artykułu jest ocena witryn obiektów agroturystycznych i sposobu ich
wykorzystania w promocji i dystrybucji oferty turystycznej. Analizie poddano
63 witryny internetowe obiektów agroturystycznych z obszaru województwa podlaskiego. Do oceny stron wykorzystano model eMICA, stosowany m.in. do oceny
witryn internetowych podmiotów bran y turystycznej i dostosowany do warunków
polskich. Badano rodzaj i zakres informacji, poziom interaktywno ci strony oraz
mo liwo ć zawierania transakcji handlowych. Przeprowadzone badania wskazuj ,
e w zbiorowo ci gospodarstw agroturystycznych zdecydowanie dominuje grupa,
która wykorzystuje witryny internetowe wył cznie w celu prezentacji i promocji
oferty (strona zawiera podstawowe informacje na temat oferty).
Słowa kluczowe: Internet, agroturystyka, witryna internetowa, województwo
podlaskie

Website as a tool for the promotion and distribution
of agritourism offer
Abstract
This paper evaluates 63 agritourism websites in Podlaskie province to analyse their role in promotion and distribution of tourism offer. This study uses the
eMICA methodological approach (adapted to Polish conditions ) used to evaluate
websites from the tourist sector. The results indicate that the most of agritourism
farms use the Internet sites only for the purpose of presentation and promotion of
the offer (they contain only basic information about the offer).
Key words: Internet, agritourism, www website, Podlaskie province

