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Od Redakcji                    Nr 3-4(75-76)/2013 
 

Szanowni Czytelnicy, 

W bieżącym numerze Wieś i Doradztwo konty-
nuujemy cykl prezentujący systemy doradztwa 
rolniczego w krajach Unii Europejskiej. Znajdą 
tu Państwo opis systemu i struktury doradztwa 
na Węgrzech.  

Czy spółdzielczość to dobra forma organizacyj-
na w działalności gospodarczej? Wydawałoby 
się, iż jest to pytanie retoryczne. Powszechnie 
znane – idea, wartości i zasady organizowania 
się we współpracy – nie wszędzie i nie w każdym 
systemie politycznym i gospodarczym były jed-
noznacznie rozumiane. Stąd, m.in. w Polsce, 
jest obecnie wiele wątpliwości wobec tej formy 
gospodarowania. W tym numerze dwa artykuły 
na temat spółdzielczości – jej historii i postaw 
rolników wobec tej formy współdziałania.  

Czy o cross-compliance, o płatnościach obsza-
rowych jest jeszcze coś więcej do dodania? Pew-
nie tak. Informacji nigdy za dużo. Nowy okres 
programowania niesie z sobą zmiany w dotych-
czasowym podejściu do tych zagadnień. Ale to 
też okazja do analiz i podsumowań – oceny 
zmian w gospodarstwach po wprowadzeniu za-
sady cross-compliance i zmian w liczebności 
gospodarstw pobierających dopłaty obszarowe. 

Produkcja integrowana – zasady jej prowadze-
nia i obowiązki ich przestrzegania w kontekście 
warunków rolnictwa województwa małopol-
skiego i kształtujących ją czynników: płodo-
zmianu, uprawy gleby, nawożenia, ochrony ro-
ślin, kosztów i opłacalności produkcji – to treści 
artykułu w dziale Technologia produkcji. Jak 
zwykle znajdą Państwo interesujące artykuły na 
temat środowiska – ptaków i użytków zielonych, 
ich znaczenia w środowisku i terapii. 

Artykuł Strategia rozwoju kraju do 2020 sta-
nowi studium historycznego podejścia do rozwo-
ju społeczno-gospodarczego w ujęciu strategicz-
nym. Autor omawia priorytety i cele przyjęte w 
strategii Europa 2020 oraz przyjęty w tym na 
poziomie krajowym dokument Krajowy Pro-
gram Reform. 

Zarząd i Rada MSDR 
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Barbara Kiełbasa, Maciej Okrajni  
 

Wymogi wzajemnej zgodności w wybranych gospodar-

stwach realizujących programy rolnośrodowiskowe  
 
 
 
Wstęp 

  

Mechanizm wzajemnej zgodności (ang. cross-
compliance) to jeden z ważniejszych instrumentów 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Wymogi wzajemnej 
zgodności wprowadzono we wszystkich państwach 
Unii Europejskiej. Celem wdrożenia tego mechani-
zmu była m.in. ochrona środowiska naturalnego, po-
prawa jakości produkowanej żywności oraz pasz, a 
także poprawa warunków prowadzenia produkcji 
zwierzęcej (tj. dobrostan zwierząt) [Konieczność... 
2010]. Cross-compliance uwzględnia także inne cele, 
takie jak przedłużenie w czasie wykorzystania poten-
cjału rolniczego, dostosowanie zasad realizacji poli-
tyki rolnej do nowych wymogów stawianych przez 
konsumentów oraz wprowadzenie przepisów i norm 
w WPR, które wpływają na ogół społeczeństwa, a nie 
tylko na rolników [Bołtromiuk 2010]. 

Przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności powią-
zano z płatnościami obszarowymi, stąd też rolnik, 
który nie stosuje się do wymogów, może otrzymać 
dopłaty pomniejszone o określoną kwotę sankcji. 
Poza beneficjentami dopłat bezpośrednich, także 
rolnicy korzystający z innych płatności (działań) 
PROW są zobowiązani do przestrzegania wymogów 
cross-compliance. Są to płatności tzw. ONW oraz 
działania Zalesianie gruntów rolnych i Program rol-
nośrodowiskowy z PROW 2007-2013 [Zieliński, Żmija 
2012]. 

W państwach UE-15 wymogi wzajemnej zgodności 
zaczęto stopniowo wprowadzać w 2005 roku, a 
pierwsze kontrole rolników przeprowadzano już w 
2007 roku [Musiał 2012]. W Polsce i innych krajach, 
które weszły do UE w 2004 roku, wprowadzono w 
2005 roku normy dotyczące użytkowania ziemi 
zgodnie z Dobrą Kulturą Rolną (DKR), która 
uwzględnia aspekty ochrony środowiska. Cele stoso-
wania zasad DKR to przede wszystkim zapobieganie i 
przeciwdziałanie erozji gleby, zachowanie substancji 
organicznej w glebie, ochrona struktury gleb, stoso-
wanie minimalnego poziomu utrzymania gruntów, 
odpowiednie użytkowanie wody w nawadnianiu i 
inne [Konieczność... 2010]. 

Znaczna część gleb w Polsce narażona jest na ero-
zję wodną oraz wietrzną. Szacuje się, że około 30% 

gleb w kraju narażonych jest na negatywne oddzia-
ływanie wody i wiatru [Klima 2006]. Normy, których 
rolnik powinien przestrzegać mają ograniczać degra-
dację gleb. Wśród tych wymogów znalazły się m.in. 
obowiązek wykaszania przynajmniej raz w roku 
użytków zielonych (do dnia 31 lipca), ochrona gleb 
erozyjnych poprzez zachowanie okrywy zielonej 
(stosując np. siew ozimin lub poplonów ozimych), 
zakaz stosowania monokultury przez okres dłuższy 
niż 3 lata, zakaz uprawy roli ciężkimi maszynami w 
przypadku, gdy gleba jest bardzo wilgotna, a także 
zakaz niszczenia elementów krajobrazu, podlegają-
cych ochronie ustawowej, a które znajdują się w ob-
rębie działek posiadanych przez rolnika. Jeśli w go-
spodarstwie realizowane są zobowiązania w ramach 
programu rolnośrodowiskowego, to rolnik musi sto-
sować właściwe dla danego wariantu terminy i zabie-
gi koszenia oraz usuwania okrywy roślinnej zgodnie 
z indywidualnym planem rolnośrodowiskowym 
[Przewodnik... 2011]. 

 
Pakiety programu rolnośrodowiskowego reali-
zowane w Polsce w ramach PROW 2007-2013 

 

Intensyfikacja rolnictwa w Europie przynosiła dobre 
efekty ekonomiczne dla gospodarstw. Uzyskiwane 
wysokie plony z jednostki powierzchni pozwoliły 
osiągać coraz większe dochody z produkcji rolnej. 
Jednakże proces intensyfikacji i specjalizacji w pro-
dukcji rolnej zaczął negatywnie oddziaływać na śro-
dowisko naturalne. Niekorzystne skutki wpływu rol-
nictwa na środowisko naturalne zaczęto wyraźniej 
dostrzegać w latach 90. XX wieku [Kiełbasa 2012]. W 
opracowanej w 1992 roku reformie polityki rolnej 
Wspólnot Europejskich, przygotowanej przez zespół 
Raya McSharry`ego, znalazły się zapisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, zrównoważonego 
rozwoju i ekstensyfikacji produkcji rolnej [Szumski 
2007]. Pierwsze płatności wspomagające gospodaro-
wanie zgodne z ochroną środowiska zaproponowano 
na lata 2000-2006. Płatności te miały pokrywać po-
niesione koszty związane z przestrzeganiem przez 
rolników zasad ochrony środowiska. Stanowiły więc 
pewną rekompensatę utraconych korzyści. Rolnik 
mógł dobrowolnie zastosować zalecenia pozytywnie 
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Tabela 1. Liczba wydanych decyzji w sprawie pro-
gramów rolnośrodowiskowych w Polsce w kampa-
niach 2008-2013 

oddziałujące na środowisko. Były to m.in.: ekstensy-
fikacja produkcji, zmniejszenie zużycia nawozów 
mineralnych oraz środków ochrony roślin. Producent 
rolny zobowiązywał się prowadzić takie działania 
przez czas co najmniej 5 lat, za co corocznie otrzy-
mywał określoną dopłatę [Szymborska 2012]. 

Pierwszy okres realizacji płatności rolnośrodowi-
skowych realizowanych w Polsce w latach 2004-2006 
przyniósł wiele korzyści na różnych płaszczyznach. 
Rolnicy mogli pozyskiwać dodatkowe środki finan-
sowe, które powiększały dochody z gospodarstwa 
rolnego. Co więcej, rolnicy stali się bardziej świadomi 
potrzeby ochrony środowiska naturalnego w okolicy 
własnych gospodarstw [Czykier-Wierzba 2008]. 

Kolejny etap realizacji Wspólnej Polityki Rolnej to 
lata 2007-2013. Na ten siedmioletni czas w ramach 
programu rolnośrodowiskowego przygotowano nowe 
działania dla rolników lub zmodyfikowano dostępne 
do tej pory pakiety. W działaniu rolnośrodowisko-
wym na lata 2007-2013 określono 9 pakietów rolno-
środowiskowych [www.minrol.gov.pl]:  

− Pakiet 1 - Rolnictwo zrównoważone, 
− Pakiet 2 - Rolnictwo ekologiczne, 
− Pakiet 3 - Ekstensywne trwałe użytki zielone, 
− Pakiet 4 - Ochrona zagrożonych gatunków 

ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obsza-
rami Natura 2000, 

− Pakiet 5 - Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych na obsza-
rach Natura 2000, 

− Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w rolnictwie, 

− Pakiet 7 - Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie, 

− Pakiet 8 - Ochrona gleb i wód, 
− Pakiet 9 - Strefy buforowe. 

Pakiety podzielone zostały na tzw. warianty, co 
dało możliwość lepszego dopasowania działań w ob-
rębie programów rolnośrodowiskowych do gospodar-
stwa i jego warunków [Szczegółowa instrukcja... 
2012]. 

Polska na działania z II osi PROW Poprawa środo-
wiska naturalnego i obszarów wiejskich dysponowała 
budżetem sięgającym około 5,3 mld euro. Natomiast 
na program rolnośrodowiskowy przypadało około 2,3 
mld euro, przy czym 80% pochodziło bezpośrednio z 
budżetu Unii Europejskiej, a 20% z budżetu krajowe-
go [Szymborska 2012].  

Główne cele i założenia programu rolnośrodowi-
skowego nie uległy zmianie w stosunku do poprzed-
niego okresu finansowania. Warunki przystąpienia 
do programu w latach 2007-2013 także były podobne. 
Jednakże ważną zmianą, w porównaniu do tego pro-
gramu na lata 2004-2006 była rezygnacja z fawory-
zowania niektórych regionów kraju [Droździel 2007]. 
W nowym programie nie wprowadzono pakietów 
skierowanych dla stref priorytetowych. Wszystkie 

pakiety były więc dostępne dla rolników z obszaru 
całego kraju i nie istniały ograniczenia co do liczby 
realizowanych pakietów w jednym gospodarstwie. 
Jednakże niektórych pakietów lub wariantów nie 
można było łączyć, tzn. realizować równocześnie w 
jednym gospodarstwie rolnym [Przewodnik... 2011]. 

Jak wynika z danych zamieszczonych w Systemie 
Informacji Zarządczej Agencji restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR) [www.arimr.gov.pl] z 
roku na rok rośnie zainteresowanie rolników pro-
gramem rolnośrodowiskowym. W pierwszym roku 
kampanii (tj. 2008) ponad 20 tys. rolników rozpoczę-
ło realizację pięcioletnich planów rolnośrodowisko-
wych. Natomiast w 2012 roku wydano ponad 113 tys. 
decyzji o realizacji programu (tab. 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widać więc wyraźne zwiększenie zainteresowania 

rolników programem rolnośrodowiskowym. Może to 
świadczyć o poszukiwaniu przez nich dodatkowych 
źródeł dochodów dla swoich gospodarstw. Jednocze-
śnie rośnie świadomość rolników dotycząca potrzeby 
ochrony środowiska naturalnego, co jest pośrednim 
efektem realizacji tego programu.  

Biorąc pod uwagę województwo małopolskie 
można zauważyć, że rolnicy korzystali z różnych pa-
kietów w ramach programu rolnośrodowiskowego. 
Szczegółowe dane zawierające łączną liczbę wnio-
sków, w tym wniosków nowych oraz kontynuacyj-
nych, przedstawiono w tabeli 2. 

Najbardziej popularnymi pakietami były:  
− Rolnictwo ekologiczne,  
− Ekstensywne trwałe użytki zielone,  
− Ochrona gleb i wód.  

W tych latach realizowano także programy rolno-
środowiskowe podjęte we wcześniejszym okresie fi-
nansowania. Widać również rosnące zainteresowanie 
rolników pakietami rolnośrodowiskowymi: w 2012 
roku złożono prawie pięciokrotnie więcej wniosków 
w porównaniu do roku 2008 (tab. 2). 

 

Kampania 
Liczba wydanych  

decyzji 

2008 20 554 

2009 36 406 

2010 63 600 

2011 86 354 

2012 113 665 

2013 98 595* 

*dane na dzień 31.01.2014 r. 
Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR 
(www.arimr.gov.pl) 
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Tabela 2. Liczba zrealizowanych wniosków w ramach programu rolnośrodowiskowego w latach 2008-2012  
(województwo małopolskie) 

Tabela 3. Zrealizowane pakiety rolnośrodowiskowe 
w badanej próbie gospodarstw 

 
 
 

 

Wyniki badań 
 

Badania realizowano w 2012 roku w 30 gospodar-
stwach z województwa małopolskiego. Zastosowano 
metodę wywiadu z kwestionariuszem ankiety. Badane 
gospodarstwa realizowały różne pakiety oraz warianty 
programu rolnośrodowiskowego (tab. 3). Obowiąz-
kiem każdego rolnika jest posiadanie Planu działalno-
ści rolnośrodowiskowej, wykonanego przez doradcę 
rolnośrodowiskowego posiadającego odpowiednie 
uprawnienia. Z próby 30 wytypowanych rolników 19 
skorzystało z usług prywatnych firm i doradców rolni-
czych, 9 rolników uzyskało wymaganą dokumentację 
od pracowników ośrodków doradztwa rolniczego. Po-
zostałych 3 rolników skorzystało z pomocy pracowni-
ków izby rolniczej. Najczęściej w gospodarstwach re-
alizowano pakiety Ochrona gleb i wód, Rolnictwo 
zróżnicowane, Rolnictwo ekologiczne, Ekstensywne 
trwałe użytki zielone oraz Ochrona zagrożonych ga-
tunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obsza-
rami NATURA 2000. Najmniej rolników zaintereso-
wanych było pakietem Ochrona zagrożonych gatun-
ków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 
NATURA 2000 oraz Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie. Żadne z badanych 
gospodarstw nie realizowało pakietu 9, tj. Strefy bufo-
rowe (tab. 3). 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Lp. Nazwa pakietu 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Rolnictwo zrównoważone 0228 0340 0493 0606 0782 

2 Rolnictwo ekologiczne 0556 1237 1643 1805 2092 

3 Ekstensywne trwałe użytki zielone 807 1481 1976 2031 2157 

4 
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczych poza obszarami 
Natura 2000 

- 0015 0039 0066 0142 

5 
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i 
siedlisk przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000 

- 0020 0068 0122 0211 

6 
Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych roślin w rolnictwie 

0224 0348 0422 0449 0539 

7 
Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie 

0357 0546 0677 0710 0751 

8 Ochrona gleb i wód 0416 0684 0972 1504 1716 

9 Strefy buforowe 0015 0007 0007 0008 0012 

 Ogółem 1587 3199 3971 4565 5514 

* liczba beneficjentów płatności bezpośrednich według danych ARiMR za rok 2012 
Źródło: obliczenia własne na podst. Rocznika Statystycznego Rolnictwa, GUS 2010, CDR w Brwinowie oraz MSDR w Krakowie 
 

Lp. Nazwa pakietu 

Liczba badanych 
gospodarstw 
realizujących 
dany pakiet 

1 Rolnictwo zrównoważone 9 

2 Rolnictwo ekologiczne 8 

3 
Ekstensywne trwałe użytki 
zielone 

8 

4 
Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych 
poza obszarami Natura 2000 

8 

5 
Ochrona zagrożonych gatunków 
ptaków i siedlisk przyrodniczych 
na obszarach Natura 2000 

3 

6 
Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych roślin w 
rolnictwie 

6 

7 
Zachowanie zagrożonych 
zasobów genetycznych zwierząt 
w rolnictwie 

5 

8 Ochrona gleb i wód 12 

9 Strefy buforowe 0 

 Razem 59 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N=30) 



DORADZTWO I EDUKACJA NR 3-4(75-76)/2013 

 

5 WiD 

Ryc. 1. Wartość pozyskanych płatności rolnośrodowiskowych we wszystkich badanych gospodarstwach (w zł) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań (N=30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak więc widać, pomiędzy badanymi gospodarstwami 

występowały różnice w liczbie realizowanych pakietów 
rolnośrodowiskowych. W kilku gospodarstwach reali-
zowano tylko jeden pakiet, a w jednym prowadzono 
program rolnośrodowiskowy z aż czterema pakietami. 
Można stwierdzić, że średnio w jednym analizowanym 
gospodarstwie realizowano po 2 pakiety.  

Przeciętna roczna wartość płatności z tytułu reali-
zacji działań rolnośrodowiskowych w badanej próbie 
wyniosła 18 529,00 zł. Poziom pozyskiwanych płatno-
ści rolnośrodowiskowych w badanych gospodarstwach 
przedstawiono na ryc. 1. 

Na podstawie informacji uzyskanych od kierowni-
ków gospodarstw stwierdzono, że w gospodarstwach 
o  mniejszym areale wybierano pakiety, które nie wy-
magały ponoszenia dużych kosztów na rozpoczęcie 
realizacji programu rolnośrodowiskowego. Jednakże 
takie działania równały się z pozyskiwaniem mniej-
szych wpływów do dochodu z gospodarstwa rolnego. 
Kierownicy większych gospodarstw, zorientowanych 
na rynek i użytkujących większe areały gruntów rol-
nych, mogą pozwolić sobie na szerszą współpracę 
z doradcami rolniczymi i rolnośrodowiskowymi. Po-
zwoliło to szybciej pozyskiwać potrzebne informacje i 
lepiej dobrać pakiety do warunków i możliwości go-
spodarstwa. 

 

Zasada wzajemnej zgodności  
w badanych gospodarstwach 

 

Wymogi wzajemnej zgodności dotyczyły wszystkich 
badanych gospodarstw, ponieważ były one objęte 
płatnościami obszarowymi. 

 Dodatkowo wszyscy rolnicy pobierali płatności 
rolnośrodowiskowe. W badanych gospodarstwach

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

analizowano tylko wybrane wymogi środowiskowe, 
które znajdują się w obszarach A i B zasady wzajem-
nej zgodności (tj. dotyczące przede wszystkich 
ochrony środowiska i bezpieczeństwa produkowanej 
żywności). Dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta 
gospodarskie wybrano do oceny dodatkowe pytania 
zawierające wymogi z obszaru C, czyli zagadnienia 
dotyczące dobrostanu zwierząt. Do oceny gospo-
darstw pod kątem spełniania tych wymogów posłu-
żono się zestawem list kontrolnych, opracowanych 
przez MRiRW na podstawie dyrektyw i rozporządzeń 
UE. Listy kontrolne są narzędziem oceny gospodar-
stwa i kontroli w zakresie wzajemnej zgodności. Są 
one ogólnie dostępne dla wszystkich rolników, a więc 
mogą oni dokonać samodzielnej analizy swoich go-
spodarstw [www.cc.cdr.gov.pl].  

Analiza wybranych gospodarstw dotyczyła stopnia 
spełniania wybranych wymogów cross-compliance. 
Ocena polegała na określeniu, czy gospodarstwo rol-
ne spełnia wymogi czy nie spełnia, zgodnie z meto-
dyką wypełniania list kontrolnych. Wyniki oceny zo-
stały przedstawione w tabeli 4. 

Na podstawie uzyskanych od rolników informacji 
można uznać, że w większości przypadków w anali-
zowanych gospodarstwach spełniano wszystkie wy-
mogi wzajemnej zgodności. Tylko w kilku gospodar-
stwach zidentyfikowano pewne niezgodności. Kie-
rownicy gospodarstw mieli świadomość konieczności 
niezwłocznego ich usunięcia. W odniesieniu do pro-
gramu rolnośrodowiskowego wymogiem, którego 
rolnicy najczęściej nie spełniali, było bieżące prowa-
dzenie rejestru działalności rolnośrodowiskowej. Na 
ogół rolnicy nie dokonywali wpisów na bieżąco, a 2-3 
razy w roku uzupełniali rejestr obejmując wpisami 
kilka miesięcy wstecz. 
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Tabela 4. Wyniki oceny badanych gospodarstw pod względem spełniania wybranych wymogów wzajemnej zgodności 

 
 
 

 
Wyniki analizy dotyczące stanu technicznego opry-

skiwaczy (atest) oraz posiadania wymaganych upraw-
nień na wykonywanie zabiegów ochrony roślin przy 
użyciu środków ochrony roślin (tzw. kurs chemizacyj-
ny) wskazują na zadowalający poziom spełnienia tych 
wymogów. Świadczy o tym fakt, że wszystkie posiada-
ne przez badanych rolników opryskiwacze posiadały 
aktualny atest. Rolnicy, którzy dokonywali zabiegów 
środkami ochrony roślin, posiadali stosowne upraw-
nienia (aktualne zaświadczenie ukończenia kursu 
chemizacyjnego). W niektórych przypadkach korzy-
stano z usług innych rolników, posiadających aktualne 
szkolenie na wykonywanie zabiegów ochrony roślin. 
Jednocześnie posiadane i zużywane środki ochrony 
roślin wykorzystywane były w sposób właściwy, zgod-
ny z zaleceniami zawartymi na etykiecie-instrukcji 
stosowania środków.  

 
 

 
 
 

 
Analizowano także wymogi, które dotyczyły utrzy-

mywanych w gospodarstwach zwierząt. W badanej 
próbie takich gospodarstw było 13 (tj. 43,3% badanej 
próby). Zagadnienia związane z dobrostanem zwie-
rząt we wszystkich gospodarstw były przestrzegane. 
Jedynie w dwóch przypadkach stwierdzono, że po-
ziom oświetlenia panującego w budynkach inwentar-
skich jest niewystarczający.  

Część gospodarstw była kontrolowana w zakresie 
płatności obszarowych oraz siedziby stada. Kontrola 
obszarowa została przeprowadzona w 18 gospodar-
stwach z analizowanej próby. W dwóch z nich poja-
wiły się pewne nieścisłości, które zostały wyjaśnione 
w odpowiednich oddziałach ARiMR i nie nałożono 
na rolników żadnych sankcji. Kontrola odpowie-
dzialna za sprawdzenie wymogów obowiązujących 
przy realizacji programu rolnośrodowiskowego zo-

Wybrane wymogi sprawdzane w gospodarstwach TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 

Czy rolnik uczestniczył w szkoleniu z zakresu wymogów wzajemnej zgodności? 28 2 X 

Czy rolnik posiada rejestr działalności rolnośrodowiskowej i uzupełnia go danymi 
dotyczącymi zabiegów agrotechnicznych w terminie do 14 dni po wykonaniu 
zabiegów? 

14 16 X 

Czy rolnik posiada aktualne dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości 
stałych i ciekłych z terenu gospodarstwa? 

22 8 X 

Czy wszystkie zwierzęta w gospodarstwie podlegające rejestracji, posiadają 
własne paszporty/kolczyki/numery? 

10 1 19 

Czy w przypadku występowania w gospodarstwie obszarów zagrożonych erozją 
spełniony jest wymóg zachowania okrywy zielonej w okresie zimowym na 40% 
obszaru erozyjnego? 

12 X 18 

Czy rolnik kosi i zbiera (co najmniej jeden raz) masę zieloną z łąk i pastwisk w 
terminie do dnia 31 lipca? 

27 1 2 

Czy w gospodarstwie przestrzega się zakazu wypalania traw? 30 X X 

Czy nie zatruwa się środowiska naturalnego substancjami niebezpiecznymi w 
gospodarstwie (wycieki oleju, paliwa)? 

29 1 X 

Czy przestrzega się zakazu umyślnego zrywania i niszczenia roślin prawnie 
chronionych? 

30 X X 

Czy osoba obsługująca zwierzęta ma odpowiednią wiedzę, bądź doświadczenie, 
która pozwala na właściwe prowadzenie hodowli i chowu zwierząt? 

13 X X 

Czy młode zwierzęta (prosięta, cielęta) mają zapewniony dostęp do odpowiedniej 
ilości wody?  

10 X 3 

Czy urządzenia do karmienia i pojenia zwierząt są w dobrym stanie technicznym i 
są utrzymywane w czystości? 

13 X X 

Czy budynki inwentarskie są odpowiednio przystosowane do chowu zwierząt: 
właściwe oświetlenie, wilgotność, poziom hałasu, równomierny dostęp do paszy, 
miejsce do swobodnego leżenia, oraz nie powodują okaleczeń? 

11 2 X 

Czy w budynkach inwentarskich jest wydzielone miejsce na odizolowanie zwierząt 
chorych? 

7 6*  

Czy zwierzęta nie są poddawane zabiegom powodującym ich trwałe zranienie 
bądź cierpienie? 

13 X X 

* cztery gospodarstwa nie posiadały wydzielonego miejsca do izolowania chorych zwierząt, jednakże posiadały pomieszczenia, które 
można by wykorzystać i zaadaptować do tego celu 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 
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stała przeprowadzona w 13 wybranych do badań go-
spodarstw. W gospodarstwach nie stwierdzono 
uchybień i nie nałożono żadnych sankcji na rolni-
ków. Z kolei kontrola zwierząt i siedziby stada zosta-
ła przeprowadzona w pięciu gospodarstwach, które 
utrzymywały zwierzęta. W jednym z kontrolowanych 
gospodarstw znalazły się zwierzęta niekolczykowane 
oraz stwierdzono, że pasze były składowane nieod-
powiednio, tj. w bliskiej odległości od paliw i nawo-
zów. Rolnicy starali się niezwłocznie usunąć wszelkie 
nieprawidłowości, aby uniknąć zmniejszenia dopłat 
bezpośrednich, a więc mieli świadomość konieczno-
ści dostosowania swoich gospodarstw do wymogów 
cross-compliance. 

 

Podsumowanie 
 

W wyniku przeprowadzonej oceny gospodarstw pod 
względem wybranych wymogów wzajemnej zgodno-
ści (ang. cross-compliance), można wskazać na wy-
soki stopień ich dostosowania. Pojawiały się poje-
dyncze przypadki występowania niezgodności. Były 
to nieprawidłowości, które w większości przypadków 
szybko zlikwidowano, nie ponosząc przy tym wyso-
kich kosztów. Spełnienie wymogów z obszaru C rów-
nież nie było dużym utrudnieniem dla ankietowa-
nych rolników. Wykryte niezgodności wiązały się 
jednak z poniesieniem większych kosztów na dosto-
sowanie gospodarstw.  

Ogólna ocena analizowanych gospodarstw pod ką-
tem spełniania wymogów cross-compliance jest po-
zytywna. W przypadku wylosowania badanych go-
spodarstw do kontroli wymogów wzajemnej zgodno-
ści, możliwość nałożenia sankcji jest więc niewielka. 
Rolnicy uczestniczący w działaniach rolnośrodowi-
skowych mieli także świadomość znaczenia wymo-
gów wzajemnej zgodności dla ochrony środowiska 
rolniczego i zapewnienia zwierzętom odpowiednich 
warunków utrzymania. 
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Artykuł jest kontynuacją rozpoczętego w numerze 1-2(73-
74) z 2013 r. cyklu prezentującego systemy doradztwa rol-
niczego w krajach Unii Europejskiej, będące wynikiem 
badań prowadzonych w ramach projektu „Prospects for 
Farmers Support: Advisory Services in European 
AKIS“. Tu prezentujemy wybrane informacje i dane doty-
czące rolnictwa oraz charakterystyczne cechy systemu 
i struktury organizacyjnej doradztwa rolniczego Węgier. 

 

Wybrane wskaźniki charakterystyczne dla rolnictwa 
 

Węgry to kraj o obszarze 93 030 km², który zamieszkuje 9 
971 727 osób (dane z 2011). Wielkość obszarów wiejskich to 
63,88% ogółu powierzchni kraju. Obszar użytków rolnych 
wynosi 4 686,3 tys. ha. Udział rolnictwa w PKB wynosi 
3,53%, natomiast PKB na 1 mieszkańca wynosi  
9 800 €. Liczba zatrudnionych w rolnictwie wynosi 4,4% 
ogółu zatrudnionych. Zarejestrowanych jest tu 576,8 tys. 
gospodarstw, w tym 189 305 otrzymujących dopłaty bez-
pośrednie. Wśród właścicieli gospodarstw największy od-
setek stanowią osoby w wieku powyżej 55 lat (57,2%), 
młodzi rolnicy to zaledwie7,1% ogółu. Liczba gospodarstw 
o wielkości ekonomicznej powyżej 100 ESU wynosi 2 183 
(0,4% ogółu). Średnia wielkość gospodarstwa wynosi  
8,1 ha. Liczba grup producentów 246 (20500 członków). 
Liczba doradców ogółem 1389, w tym 687 publicznych, 
500 prywatnych oraz 202 izb rolniczych. Wartość produk-
cji rolnej wynosi 7 665 mln €. Główne produkty rolnicze 
to: zboża (13 814,5 tys. t łącznie), buraki cukrowe (770,5 
tys. t), rośliny oleiste 1 895,0 tys. t). W produkcji warzyw 
dominuje pomidor (165 tys. t), w owocach – jabłka (235 
tys. t), w produkcji mięsa: wieprzowina (548,0 tys. t), ba-
ranina (387,3 tys. t) oraz drób (383,5 tys. t).  

 

Geneza i rozwój doradztwa rolniczego 
 

Węgierskie doradztwo rolnicze w formie zorganizowanej 
ma niezbyt odległą historię. Przed 1990 r., w okresie kiedy 
w strukturze obszarowej dominowały wielkoobszarowe 
gospodarstwa stanowiące własność państwa lub spółdziel-
ni, doradztwo rolnicze świadczone było przez ekspertów 
specjalizujących się w produkcji rolnej na dużą skalę.   

W okresie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, wraz 
ze zmianami politycznymi i gospodarczymi, którym towa-
rzyszyła prywatyzacja rolnictwa oraz różne formy przed-
sięwzięć joint-venture w rolnictwie i przetwórstwie, poja-
wiła się konieczność zatrudniania doradców wyspecjali-
zowanych w specjalistycznych działach produkcji rolnej. 
W tym czasie doradztwo zorganizowane było w formie 
firm konsultingowych (ok. 200 w całym kraju), prowadzą-

cych odpłatne usługi dla rolników w oparciu o kontrakty. 
Oznaczało to, iż po dokonaniu płatności za usługę dorad-
czą rolnik miał prawo ubiegania się o państwową dotację o 
wartości uzależnionej od jego rocznego zysku. Przełomo-
wym dla doradztwa aktem normatywnym było zarządze-
nie ministra rolnictwa (95/1999) ustanawiające obowiązek 
rejestracji doradców na liście ministerstwa rolnictwa. 
Określało ono również wymagania, jakie musieli spełniać 
doradcy (m.in. pod względem profesjonalnym i etycz-
nym), aby zostać zarejestrowanym i być subsydiowanym 
ze środków finansowych państwa za świadczone usługi.  

Po akcesji Węgier do Unii Europejskiej system subsy-
diowania doradztwa nie został zmieniony, lecz wprowa-
dzone zostały dodatkowe zadania dla doradztwa związane 
z realizacją wspólnej polityki rolnej. Jesienią 2003 roku 
wydano nowe rozporządzenia UE (1782/2003/EK i 
1783/2003/EK), które z pewnością miały wpływ na system 
doradztwa rolniczego, z uwagi na konieczność wprowa-
dzania zasady cross-compliance i przeznaczenie środków 
finansowych na ten cel (również dla doradztwa). Wpro-
wadzono obligatoryjnie budowę do 2007 r., we wszystkich 
krajach UE systemu doradztwa rolniczego (FAS). Reforma 
WPR zakładała, że FAS zajmie się co najmniej cross-
compliance. Mimo, że budowa FAS była obligatoryjna, to 
rolnikom pozostawiono wolny wybór odnośnie uczestnic-
twa w tym systemie. Przebudowa systemu doradztwa rol-
niczego na Węgrzech wpisywała się w ramy 100-
etapowego rządowego programu rozwoju. 

W porównaniu do obecnego systemu, utworzone no-
we, terenowe (subregionalne) ośrodki doradztwa (TAC), z 
określonym statusem prawnym, oznaczać będą istotną 
zmianę. Założono bowiem, iż funkcję tę mogą pełnić za-
równo szkoły zawodowe oraz firmy lub inne organizacje 
zatrudniające doradców zawodowych. Ośrodki te zostały 
usytuowane w terenie (powiatach), a liczba zatrudnionych 
tam doradców zależy od liczby rolników pracujących na 
tym terenie. Doradcy – w układach terytorialnych – mogą 
świadczyć usługi doradcze w ramach stosunku pracy. Do 
końca 2006 r. finansowanie TAC było zapewnione głównie 
z państwowych dopłat bezpośrednich przyznanych orga-
nizacjom doradczym i dotacji normatywnych przyzna-
nych rolnikom na korzystanie z usług doradczych. Wspar-
cie finansowe usług doradczych świadczonych rolnikom 
od 2007 r. jest oparte głównie na generalnej zasadzie UE, 
która mówi, że wspiera się rolnika jako beneficjenta. Kwo-
ta może wynieść do 80% (do max. 1500 € / usługę) sumy 
umowy zawartej pomiędzy rolnikiem i organizacją dorad-
czą – zarejestrowaną, posiadającą uprawnienia i funkcjo-
nującą w systemie doradztwa (FAS). Finansowanie wielo-
poziomowe struktury organizacyjnej w formie dotacji kra-
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jowych jest coraz mniejsze. Opłaty za usługi doradcze po-
winny być w przyszłości bardziej wyważone i współzależ-
ne zarówno od oczekiwanych przychodów doradcy jak i 
możliwości finansowych klientów doradztwa – rolników. 

 

Organizacja systemu doradztwa współcześnie 
 

Obecną organizację doradztwa rolniczego na Węgrzech 
można określić jako nieskoordynowany system składający 
się z wielu aktorów. W jego skład wchodzą cztery główne 
typy instytucji/organizacji, a mianowicie: (a) doradztwo 
bezpłatne prowadzone na terenie całego kraju, finanso-
wane ze środków finansowych UE oraz środków krajo-
wych; (b) węgierski FAS, gdzie usługi doradcze świadczo-
ne przez wchodzące w jego skład organizacje finansowane 
są w 80% ze środków przeznaczonych na realizację WPR; 
(c) doradztwo komercyjne; oraz (d) doradztwo prowa-
dzone przez firmy produkujące środki do produkcji rolnej.   

Warto spojrzeć na dwa pierwsze typy. Doradztwo bez-
płatne prowadzone jest na terenie całego kraju przez dwa 
typy organizacji. Najbardziej znane, istniejące od wcze-
snych lat 90. XX w., posiadające najszerszą sieć doradczą, 
jest „wiejskie doradztwo“, zatrudniające obecnie około 
600 doradców. Każdy doradca świadczy bezpłatne usługi 
doradcze dla producentów rolnych w 1-20 wsi (liczba wsi 
przypadająca na jednego doradcę zależy m.in. od jej wiel-
kości i liczby gospodarstw, typu i specyfiki produkcji rol-
nej). Ostatnio doradcy ci byli zaangażowani głównie w 
pomoc rolnikom przy opracowaniu wniosków aplikacyj-
nych o dopłaty bezpośrednie lub wsparcie innych przed-
sięwzięć podejmowanych przez właścicieli gospodarstw. 
Ich rola w systemie doradztwa nie jest jednoznaczna. 
Zgodnie bowiem z regulacją prawną UE doradcy będący 
pracownikami służb publicznych, a tym samym częściowo 
odpowiedzialnymi za sprawowanie kontroli nad produ-
centami rolnymi nie powinni wykonywać usług odpłat-
nych, ponieważ nie istnieje stosunek pracy kontraktowej 
między nimi a rolnikami, a w związku z tym doradcy nie 
mogą być – z mocy prawa – pociągnięci do odpowiedzial-
ności za porady, jakich udzielają. W praktyce jednak czę-
sto bywa inaczej. Drugim znaczącym  ogniwem jest Wę-
gierska Izba Rolnicza, zatrudniająca około 200 doradców i 
prowadząca do końca 2013 bezpłatne usługi doradcze na-
zywane „kompleksowym doradztwem rolniczym“. Usługi 
te jednak są częściowo dofinansowane z budżetu UE 
przeznaczonego na wsparcie techniczne i adresowane są 
do wszystkich producentów rolnych (nie tylko członków 
Izby). Usługi te obejmują: cross-compliance, dopłaty bez-
pośrednie, oraz działania związane z rozwojem obszarów 
wiejskich. Izba zamierza również świadczyć usługi zwią-
zane z przygotowaniem elektronicznych wniosków apli-
kacyjnych o wsparcie przedsięwzięć rolniczych, jednak – 
jak dotąd – nie ma dostępu do bazy danych o producen-
tach i ich gospodarstwach. Doradztwo subsydiowane 
(FAS) – ustanowione obligatoryjnie celem realizacji WPR, 
finansowane jest budżetu przeznaczonego na wsparcie 
techniczne. Pod względem organizacyjnym FAS składa się 
z kilku poziomów. Na poziomie krajowym jest Narodowe 

Centrum Doradztwa i Edukacji (NAKVI) jako koordynator 
systemu, którego rolą są: szkolenia i monitorowanie orga-
nizacji działających na niższych poziomach, dostarczanie 
informacji, materiałów szkoleniowych oraz podstawowych 
technologii informatycznych. Ponadto w systemie  znaj-
duje się: (a) siedem regionalnych centrów doradztwa (są 
to głównie uniwersytety) pełniących podobne funkcje do 
NAKVI; (b) 82 subregionalnych centrów doradztwa (m.in. 
powiatowe izby rolnicze, agencje konsultacyjne, instytuty 
badawcze), spośród których obecnie tylko około 50% rze-
czywiście jest zaangażowanych w doradztwo rolnicze. 
Centra te odpowiedzialne są za przygotowanie kontrak-
tów między producentami rolnymi i doradcami na świad-
czenie usług doradczych oraz za koordynację procesu do-
radczego na poziomie lokalnym.  

 Pozostałe dwa ogniwa – doradztwo komercyjne i do-
radztwo prywatne pełnią obecnie mniej znaczącą rolę. 
Bardzo często nawiązywanie kontaktów z doradcami 
prywatnymi ma swe źródła we wcześniejszej współpracy z 
organizacjami FAS, czasem z wcześniejszymi doświadcze-
niami we współpracy z firmami zagranicznymi, skupiają-
cej się na wysoce specjalistycznej produkcji. Jednakże 
można zauważyć dość szybki rozwój tego sektora usług 
doradczych oraz jego konkurencyjność w stosunku do 
doradztwa publicznego i subsydiowanego. Niezwykle 
szybko rozwinął się np. rynek usług doradczych w dzie-
dzinie przygotowania wniosków aplikacyjnych związa-
nych z inwestycjami w gospodarstwie, gdzie przygotowa-
nie projektu wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętno-
ści. Podobnie bardzo aktywny jest rynek usług doradczych 
związanych ze sprzedażą środków do produkcji. Ich wie-
dza i umiejętności promocyjne znacznie związane z no-
wymi produktami na rynku wyprzedzają wiedzę dorad-
ców publicznych. 

 

Podsumowanie 
 

Mija właśnie 25 lat od początku zmian w strukturze gospo-
darki i 10 lat członkostwa Węgier w strukturach UE. Anali-
zując system i strukturę organizacyjną doradztwa rolnicze-
go sami Węgrzy mają wątpliwości związane z podejściem 
do doradztwa i stawiają wiele pytań, w tym m.in.: (1) Czy 
rolnicy powinni płacić za porady (mimo, że obecnie opłaty 
te są niskie)? (2) Czy rolnicy powinni uczestniczyć w pla-
nowaniu usług doradczych, aby odpowiadały ich potrze-
bom? (3) Czy pozwolić na świadczenie identycznego za-
kresu usług doradczych przez wiele różnych podmiotów 
(czy dokonać podziału zakresu usług między podmioty 
doradcze)? (4) Jaką w związku z tym przyjąć definicję do-
radztwa rolniczego i czy powinno się zapisać zakres usług 
doradczych w akcie legislacyjnym Węgier? 
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Istota i początki ruchu spółdzielczego 
 

Spółdzielczość jako forma własności i jednocześnie 
prowadzenia działalności gospodarczej funkcjonuje 
od ponad 150 lat i jest to ruch społeczny mający na 
celu rozwój i umacnianie spółdzielni oraz rozsze-
rzanie zasad spółdzielczych na nowe kręgi społecz-
ne, środowiska i kraje. Ruch ten jest formą realizacji 
określonych celów gospodarczych słabszych eko-
nomicznie warstw, organizujących się na zasadzie 
współdziałania i wzajemnej pomocy.  

Tak też powstały pierwsze spółdzielnie, a także 
pewne formy przedspółdzielcze lub inaczej mówiąc 
organizacje para spółdzielcze. Istotą tego ruchu jest 
zrzeszanie się osób po to, by drobny kapitał łączyć i 
tworzyć podmiot gospodarczy, który na bazie roz-
proszonego, a wspólnie zgromadzonego kapitału 
finansowego i zespołu ludzi współdziałających dla 
wzajemnych korzyści osiągać postawione sobie cele, 
tj. możliwość pracy i uzyskiwania dochodów a także 
spełniania celów socjalnych. To właśnie czynnik 
współdziałania jest tak specyficzny dla działalności 
spółdzielni, iż w większości języków europejskich 
stał się źródłosłowem określenia spółdzielczości (z 
łac. cooperatio - współdziałanie) [Boczar 1979]. Hi-
storia współpracy czy współdziałania to obrona 
przed wykorzystywaniem słabszych grup społecz-
nych, przed wyzyskiem pośredników. 

Wśród wczesnych form współdziałania można 
wymienić w Europie średniowiecznej gospodarkę 
rodową na wsi oraz gildie i cechy w miastach, zrze-
szenia wspólnych polowań, prowadzenia tartaków, 
młynów, pasterstwa (Niemcy, Francja), zagospoda-
rowania ziemi (Szkocja, Walia), urządzenia i kon-
serwacji tam i grobli w Holandii itp. W innych kra-
jach, np. w Rosji można wymienić gwarectwa, banki 
pobożne, organizacje o charakterze ubezpieczenio-
wym, organizacje rybackie itp. Dlatego też historycy  
spółdzielczości istoty tej idei doszukują się w naj-
wcześniejszych okresach dziejów ludzkości, wszę-
dzie tam gdzie występowały elementy współdziała-
nia w celu poprawy sytuacji ekonomicznej określo-
nych grup ludności. Na ziemiach polskich, w 1816 
roku Stanisław Staszic utworzył Hrubieszowskie 
Towarzystwo Rolnicze Ratowania się Wspólnie w 
Nieszczęściach, które to towarzystwo niekiedy 

uważane jest za pierwowzór spółdzielni na ziemiach 
polskich. Podstawą działania Towarzystwa była 
Fundacja o charakterze filantropijnym, gdyż Staszic 
z własnych dóbr oddał kilkuset chłopom w wieczy-
stą dzierżawę działki w zamian za przestrzeganie 
zasad Towarzystwa. Na części majątku gospodaro-
wano wspólnie i wspólnie płacono podatki. Część 
dochodów lokowano w Banku Hrubieszowskiego 
Towarzystwa, który z kolei wspierał działalność in-
westycyjną Towarzystwa. Towarzystwo pomagało 
swoim członkom w wypadkach losowych, prowadzi-
ło szkoły, udzielało stypendiów itp. [Ingot 1966]. 

Wydaje się jednak, że tamtych form współpracy 
nie można zaliczyć do spółdzielczości, gdyż brako-
wało im tak istotnych cech spółdzielni, jak dobro-
wolność członkostwa i samorządność w działalno-
ści. Dopiero XIX wiek przyniósł wolność zrzeszania 
się [Boczar 1979]. Tak więc początki współczesnej 
zorganizowanej spółdzielczości  to połowa dzie-
więtnastego stulecia. Pierwszą spółdzielnią, która 
dała podstawy do rozwoju idei i praktyki spółdziel-
czej w Europie była spółdzielnia założona w 1844 
roku przez tkaczy z Rochdale w Anglii. W celu po-
prawienia swojej pozycji ekonomicznej i społecznej 
robotnicy założyli Roczdelskie Stowarzyszenie 
Sprawiedliwych Pionierów, spółdzielnię którą uzna-
je się za pierwowzór spółdzielni spożywców [Bogu-
ta, Ejsmond, Kamiński 2000]. Opracowali oni zasa-
dy funkcjonowania swojego Stowarzyszenia, a mia-
nowicie: dobrowolność i otwartość, solidarność w 
podejmowaniu decyzji, wzajemna pomoc, sprawie-
dliwy podział zysków, działalność oparta o własne 
środki i własną pracę. Zasady te stały się podstawo-
wymi wartościami funkcjonowania kolejno zakła-
danych spółdzielni, a także formułowania ogólno-
światowych zasad spółdzielczych przez Międzyna-
rodowy Związek Spółdzielczy. Po wielu latach przy-
gotowań na XV Kongresie MZS (Paryż, 1937) po raz 
pierwszy skodyfikowano te zasady. Ich skodyfiko-
wanie było formą obrony Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego przed napływem do niego 
pseudo-spółdzielni (ZSRR). Dotychczas było dwie 
nowelizacje tych zasad, ostatnia w 1995 roku, w stu-
lecie powstania MZS na Kongresie w Manchesterze, 
gdzie ogłoszono „Deklarację spółdzielczej tożsamo-
ści”, a w niej definicję, wartości i zasady. 
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Definicja  
Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem 

osób, które zjednoczyły się dobrowolnie celem za-
spokojenia aspiracji i potrzeb ekonomicznych, kul-
turalnych i socjalnych poprzez założenie wspólne-
go, demokratycznie zarządzanego przedsiębiorstwa.  

 
Wartości  
Spółdzielnie opierają swoją działalność na takich 

wartościach, jak: samopomoc, demokracja, rów-
ność, sprawiedliwość i solidarność. Odwołując się 
do tradycji założycielskich ruchu, członkowie spół-
dzielni kierują się wartościami etycznymi: uczciwo-
ścią, otwartością, odpowiedzialnością społeczną i 
troską o innych.  

 
Zasady  
1. Dobrowolnego i otwartego członkostwa  
Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, 

otwartymi dla wszystkich osób, które są zdolne do 
działania w nich i korzystania z ich usług, oraz go-
towe są ponosić związaną z członkostwem odpo-
wiedzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji spo-
łecznej, rasowej, politycznej, religijnej lub z powodu 
płci.  

2. Demokratycznej członkowskiej kontroli  
Spółdzielnie są organizacjami demokratycznymi, 

kontrolowanymi przez zrzeszonych w nich człon-
ków, którzy aktywnie uczestniczą w określaniu ich 
polityki oraz podejmowaniu decyzji. W spółdziel-
niach podstawowych członkowie mają równe prawo 
głosu (jeden członek to jeden głos); spółdzielnie 
innych szczebli także funkcjonują w sposób demo-
kratyczny.  

3. Ekonomicznego uczestnictwa (współodpowie-
dzialności) członków 

Członkowie uczestniczą w sprawiedliwy sposób 
w tworzeniu kapitału spółdzielni i sprawują nad 
nim demokratyczną kontrolę. Członkowie przezna-
czają nadwyżki na wszystkie niżej wymienione cele 
lub tylko na niektóre z nich: na rozwój przedsię-
biorstwa spółdzielni; na korzyści dla członków pro-
porcjonalnie do wartości ich transakcji ze spół-
dzielnią; na finansowanie wybranych przez człon-
ków innych dziedzin działalności.  

4. Autonomii i niezależności  
Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami 

wzajemnej pomocy, zarządzanymi przez członków. 
Jeśli zawierają porozumienia z innymi organizacja-
mi, z instytucjami rządowymi włącznie, lub pozy-
skują kapitał z zewnętrznych źródeł, to tylko na 
warunkach, które gwarantują utrzymanie demokra-
tycznej członkowskiej kontroli oraz zachowanie 
autonomii spółdzielni.  

5. Oświaty, szkolenia i informacji  
Spółdzielnie szkolą swoich członków, wybranych 

przedstawicieli (działaczy spółdzielczych), mene-
dżerów i szeregowych pracowników, by mogli oni 

efektywnie przyczyniać się do rozwoju działalności 
własnego zrzeszenia.  

6. Współpracy między spółdzielniami  
Spółdzielnie najbardziej aktywnie służą swoim 

członkom i przyczyniają się do umacniania ruchu 
spółdzielczego poprzez współpracę w ramach struk-
tur lokalnych, krajowych, regionalnych i międzyna-
rodowych. 

7. Troski o lokalną społeczność (tzw. zasada lo-
kalności) 

Poprzez prowadzenie zatwierdzonej przez człon-
ków polityki spółdzielnie działają na rzecz stałego 
rozwoju swego społecznego otoczenia.  

 
Zasady  spółdzielcze regulują kwestie związane z 

zarządzaniem i własnością majątku. Z punktu wi-
dzenia idei spółdzielczej są one unormowaniami 
słusznymi, ograniczają jednak swobodę podejmo-
wania decyzji przez kierujących oraz swobodę dzia-
łania spółdzielni jako przedsiębiorstwa, które musi 
konkurować na rynku i chcąc zapewnić swoim 
członkom odpowiedni poziom życia oraz rozwijać 
się, musi tę konkurencję wygrywać. Poprzez istnie-
nie zasady „jeden członek – jeden głos” ograniczają 
dopływ kapitału, a kolegialne zarządzanie jest mniej 
sprawnym niż jednoosobowe, a odpowiedzialność 
za decyzje jest rozproszona [Brzozowski 2005].  

 

Wybrane problemy rozwoju spółdzielczości  
w Polsce 

 
Okres zaborów i II Rzeczpospolitej 

Na ziemiach polskich w okresie zaborów spółdziel-
czość miała co prawda prawne podstawy funkcjo-
nowania, lecz brak państwowości w dużej mierze 
utrudniał jej rozwój. Warunki ekonomiczne, spo-
łeczne i prawne w poszczególnych zaborach były 
różne, a więc powstawanie i rozwój spółdzielni 
przebiegały w każdym z nich inaczej. Były jednak 
pewne wspólne cechy, do których należy zaliczyć w 
szczególności: 
� dużą podatność społeczeństwa na idee spół-

dzielcze; 
� stosunkowo silne związki polskiego ruchu spół-

dzielczego z rozwijającą się  spółdzielczością na 
zachodzie, zwłaszcza z ruchem roczdelskim. 

Pierwsze spółdzielnie w zaborze pruskim po-
wstawały w latach 1861–1865. Były to głównie spół-
dzielnie rolniczo-handlowe, których celem było za-
opatrywanie członków w artykuły niezbędne do 
produkcji rolnej i gospodarstwa domowego, a także 
zbyt zboża i innych płodów rolnych. W tym czasie 
powstawały też pierwsze spółdzielnie mleczarskie i 
kredytowe. W zaborze austriackim spółdzielczość 
zaczęła się rozwijać w latach osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych XIX stulecia. Jej rozwój był 
związany głównie z osobą Franciszka Stefczyka, ini-
cjatora powoływania spółdzielni oszczędnościowo-
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pożyczkowych, popularnych później w całym kraju 
Kas Stelczyka. Na początku XX wieku próbowano w 
Galicji organizować spółdzielnie zbytu zwierząt 
rzeźnych i zboża, a także spółdzielnie ogrodnicze, 
drobiarskie i mleczarskie. W odróżnieniu od Prus i 
Austrii, w Rosji nie było prawa spółdzielczego aż do 
1906 roku. Rozwijała się tu spółdzielczość spożyw-
ców, kredytowa i zaopatrzenia i zbytu [Boguta, Ej-
smond, Kamiński 2000]. Powszechnym przejawem 
wpływu kryzysu gospodarczego w latach 1928–1934 
na różne typy spółdzielczości było zahamowanie 
rozwoju, a następnie regres stanu organizacyjnego i 
zakresu działalności gospodarczej. W latach 1935-
1936 spółdzielczość wychodziła z kryzysu osłabiona 
liczebnie, gospodarczo i organizacyjnie. Nierzadko 
członkowie ponosili straty gospodarcze z tytułu 
członkostwa w spółdzielni (przepadek udziałów, 
dopłata do zobowiązań spółdzielni, zamrożenie 
udziałów w Kasach Stefczyka). Ostatnie lata przed 
wojną przyniosły ożywienie ruchu spółdzielczego, 
wzrosły obroty, zwiększyła się liczba członków 
spółdzielni. Nie zdołały one jednak wyprzeć po-
średników handlowych, a udział spółdzielców w 
handlu zbożem wynosił około 18%, w handlu trzodą 
zaledwie 2%, a w zaopatrzeniu wsi tylko 4% [Boczar 
1970].  

Pierwsza wojna światowa niekorzystnie odbiła się 
na całej gospodarce narodowej, w tym również na 
spółdzielczości. Majątek wielu spółdzielni uległ 
zniszczeniu, wkłady oszczędnościowe, ulokowane w 
bankach zaborców przepadły, lecz doświadczenia 
okresu międzywojennego miały znaczący wpływ na 
rozwój spółdzielczości w  niepodległej Polsce. Nale-
ży jednak wspomnieć o znaczeniu spółdzielni spo-
żywców w okresie wojennych trudności zaopatrze-
niowych. To właśnie spółdzielnie były najbardziej 
rzetelnym aparatem rozdzielczym zaopatrzenia re-
glamentowanego i stosowała umiarkowaną politykę 
kalkulacyjną chroniąc częściowo społeczeństwo 
przed spekulacyjnymi podwyżkami cen. 

Spółdzielczość w okresie międzywojennym miała 
bardziej sprzyjające warunki pod względem praw-
no-organizacyjnym, lecz sytuacja społeczno-
ekonomiczna wsi, jej ubóstwo i przeludnienie ogra-
niczały gospodarczą działalność spółdzielczości, 
stawiając jej jednocześnie nowe, nieco inne zadania 
związane głównie z aprowizacją wsi. Oprócz spół-
dzielni wiejskich organizowano wówczas spółdziel-
nie pracy, mieszkaniowe i zdrowia. Sejm Rzeczpo-
spolitej Polski 29 października 1920 r. uchwalił 
pierwszą polską ustawę o spółdzielniach, która za-
stąpiła obowiązujące dotąd różne przepisy zaborcze 
i stanowiła jednolitą podstawę prawną dla wszyst-
kich spółdzielni [Gójski, Marszałek, 1968]. W usta-
wie tej sprecyzowano definicję spółdzielni, określo-
no zasady jej tworzenia, prawa i obowiązki człon-
ków, nałożono obowiązek przeznaczenia części zy-
sku na fundusze zasobowe, określono zasady pro-

wadzenia rewizji oraz szczegółowe warunki, umoż-
liwiające rozwiązywanie spółdzielni. W okresie tym 
najsilniej rozwinęły się spółdzielnie kredytowe, 
mleczarskie oraz spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu. 
Oprócz nich funkcjonowały spółdzielnie skupu i 
zbytu bydła i trzody chlewnej, jajczarskie i drobiar-
skie, rybaków-rolników, sprzedaży narzędzi rolni-
czych, rzemiosła, pastwiskowe, leśników, oczysz-
czanie zboża, maszynowe, rakarskie, przetwórcze 
różnego typu (gorzelnie, piekarnie, cukrownie, 
młyny, przetwórstwo mięsa, owoców, wikliny) [Bo-
guta, Ejsmond, Kamiński 2000]. 

 
Lata wojny i PRL 

W okresie II wojny światowej okupant postawił 
przed spółdzielniami takie zadania jak: zaopatrze-
nie ludności w towary oraz skup produktów, a także 
dystrybucji towarów na przydziały kartkowe. Tak 
określona przez hitlerowców rola spółdzielni po-
zwoliła na niesienie pomocy podziemiu, pomocy 
żywnościowej, ale także na zatrudnienie wielu dzia-
łaczy ruchu oporu, ludzi nauki, kultury, chroniąc w 
ten sposób przed aresztowaniami, wywozem na ro-
boty przymusowe do Rzeszy, czy obozów koncen-
tracyjnych. Spółdzielnie były miejscem konspiracyj-
nych kontaktów, nauki, historii i literatury.  

W toku przeprowadzania reformy rolnej po II 
wojnie światowej kształtowały się między innymi 
nowe, oryginalne formy zespołowego gospodaro-
wania, a mianowicie spółdzielnie parcelacyjno-
osadnicze. Spółdzielnie te tworzone były przez gru-
py rolników, którzy jako osadnicy na Ziemiach Za-
chodnich mieli dokonać podziału i zagospodarować 
majątki poniemieckie. Spółdzielnie zawiązywano na 
ustalony okres dochodzący do 5 lat. Po tym termi-
nie przewidywano ich rozwiązanie. Przejście do 
programu kolektywizacji w drugiej połowie 1948 r. 
zdezaktualizowało ten model zespołowego gospo-
darowania.  

Ważne miejsce w polityce spółdzielczej zajmował 
problem uspołecznienia sfery obrotu rolnego i prze-
twórstwa rolno-spożywczego, zdezorganizowanego 
w okresie okupacji lub opanowanego przez prywat-
ne, często spekulacyjne pośrednictwo tuż po woj-
nie. Zakładano, że Związek Samopomocy Chłopskiej 
stanie się w perspektywie przodującą formą prze-
obrażeń strukturalnych na wsi prowadzącą w kie-
runku gospodarki uspołecznionej.  

Z początkiem 1945 r. zaczęto organizować Gmin-
ne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska". W 1947 r. 
działały 2 474 takie spółdzielnie zrzeszające 676 000 
członków.  Zasadnicze zmiany w polityce spółdziel-
czej na wsi nastąpiły – podobnie jak w innych kra-
jach demokracji ludowej – w 1948 r. Polegały one na 
przyjęciu następujących założeń programowych:  
– uznanie masowej kolektywizacji rolnictwa za 

jedyną formę socjalistycznych przeobrażeń in-
dywidualnej gospodarki rolnej,  
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– ograniczenie funkcji spółdzielczości samopomo-
cowej do sfery zaopatrzenia rynkowego i zbytu 
produktów rolnych,  

– likwidacja spółdzielni mleczarskich, ogrodni-
czych i kredytowych i rezygnacja z rozwoju róż-
nych form kooperacji podejmowanych przez te 
spółdzielnie.  

W tym czasie poczyniono wiele odstępstw od za-
sad spółdzielczych. Odwilż październikowa roku 
1956 to odejście od kolektywizacji, a w następstwie  
rozwiązanie się około 85%  spółdzielni. W 1959 roku 
przyjęta została koncepcja zespołowej mechanizacji 
indywidualnych gospodarstw rolnych w systemie 
kółek rolniczych opartej na środkach Funduszu 
Rozwoju Rolnictwa. Rok 1961 – to wejście w życie 
Ustawy o spółdzielniach i ich związkach, która libe-
ralizowała podejście do spółdzielczości, demokraty-
zowała formy członkostwa, zapewniała pomoc kre-
dytową i zaopatrzeniową. Stosunek do spółdzielni 
można nazwać jako „życzliwie neutralny” – ale ruch 
spółdzielczy był kontrolowany. 

W latach sześćdziesiątych nowym zjawiskiem 
wzbogacającym formy zespołowego gospodarowa-
nia było podjęcie przez kółka rolnicze organizacji 
ośrodków rolnych i zespołowych gospodarstw rol-
nych. W 1970 roku 2 900 kółek rolniczych prowa-
dzących produkcję rolniczą zwiększyło zasięg od-
działywania sektora uspołecznionego na rolnictwo 
indywidualne [Boczar 1970].  

W konsekwencji wydarzeń grudniowych 1970 r. 
nastąpił nie tyle zwrot, ile modyfikacja strategii po-
lityki rolnej, w tym również stosunku do spółdziel-
czości. Oceniono, że dotychczasowa stagnacja w 
rozwoju liczbowym spółdzielni wynikała ze zbyt 
dużych wymagań i ograniczeń prawno-formalnych. 
Nastąpiła więc liberalizacja statutowych przepisów, 
zaproponowano zorganizowanie spółdzielni o nie-
wielkim stopniu uspołecznienia środków i procesów 
produkcji. Opracowano wzorcowe zasady statuto-
wo-organizacyjne tzw. spółdzielni specjalistycz-
nych, korzystając w tej dziedzinie z doświadczeń 
węgierskich [Jastrzębska 1974].  

Praktyka kierowania i zarządzania gospodarką 
narodową w latach 1970-1989 podporządkowywała 
gospodarkę spółdzielczą podobnym rygorom, jaki-
mi były objęte przedsiębiorstwa państwowe. 
Upodobniało to spółdzielnie do przedsiębiorstw 
państwowych, a związki „spółdzielcze" do pań-
stwowych organów resortowych. Ponadto instytucje 
te rozbudowywały się i powstał wielki, dyspozycyj-
ny aparat spółdzielczej biurokracji oderwany od 
korzeni i ideałów tego ruchu [Chyra-Rolicz 1991].  

 
Przemiany w spółdzielczości wiejskiej po 1989 r.  

Spółdzielczość wiejska weszła w okres reformy 
gospodarczej i przemian ustrojowych jako sektor 
dobrze rozwinięty. Skupiała kilka milionów człon-
ków i dysponowała znacznym potencjałem gospo-

darczym. Przed rokiem 1989 była zaliczana do sek-
tora uspołecznionego i korzystała z pewnych przy-
wilejów, lecz w zamian była podporządkowana wła-
dzom administracyjnym.  

Po 1989 r. w kołach reformatorów wyraźnie 
ukształtował się pogląd o celowości zachowania 
własności spółdzielczej i racjonalnym wykorzysta-
niu jej dotychczasowego dorobku, ale jednocześnie 
o potrzebie jej głębokiej przebudowy, oczyszczenia 
z błędów i wypaczeń okresu realnego socjalizmu, 
nadania spółdzielniom charakteru zgodnego z ce-
lami i mechanizmami społecznej gospodarki ryn-
kowej. Chodziło o "odpaństwowienie" spółdzielczo-
ści, przywrócenie jej pełnej samodzielności, zasad 
demokratycznych w podejmowaniu decyzji i w wy-
borze władz. Niektóre z podjętych wówczas decyzji 
okazały się korzystne, inne natomiast nie sprzyjały 
rozwojowi spółdzielni. Do pierwszej grupy Boczar 
[1978] zalicza uznanie własności spółdzielczej za 
formę własności prywatnej. Określiło to miejsce 
spółdzielczości w systemie gospodarki narodowej. 
Zrezygnowano także z przypisywania ruchowi spół-
dzielczemu roli przebudowy ustroju społecznego, a 
cele spółdzielni podporządkowano celom indywi-
dualnym członków i lokalnych społeczności.  

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 20 stycznia 1990 r. 
uchwalił ustawę, która jak się okazało, miała mocno 
destrukcyjny wpływ na rozwój spółdzielczości [Ko-
żuch 1994, Pudełkiewicz 1994]. Zakładała ona m.in.:  

� likwidację centralnych i wojewódzkich związ-
ków jako instytucji kierowniczych i zbiurokra-
tyzowanych,  

� przywrócenie spółdzielniom pełnej, demokra-
tycznej samodzielności,  

� dostosowanie funkcjonowania spółdzielni do 
wymogów gospodarki rynkowej.  

Na mocy ustawy zlikwidowano więc istniejące 
dotąd związki spółdzielcze na szczeblu centralnym i 
wojewódzkim, co usunęło groźbę dalszego zarzą-
dzania spółdzielniami z zewnątrz, lecz ustawa za-
kazywała tworzenia w sposób demokratyczny no-
wych związków. Było to niezgodne z konstytucją, co 
znalazło potwierdzenie w orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego. Błędy ustawy z 20 stycznia 1990 r. 
próbowano naprawić przez jej nowelizację, dopusz-
czającą m.in. powoływanie związków rewizyjnych, 
oraz przez nowelizację prawa spółdzielczego. No-
welizacja ta po długich pracach i trudnościach legi-
slacyjnych miała miejsce 7 lipca 1994 r.  

 
Spółdzielnie wiejskie w okresie transformacji 
ustrojowej 

W okresie transformacji ustrojowej nie było od-
powiedniego klimatu  społecznego i  politycznego 
do zakładania spółdzielni. Wręcz przeciwnie, prze-
mianom ustrojowym towarzyszyło negowanie do-
konań i zasadności finansowania spółdzielni w no-
wej rzeczywistości gospodarczej. Nierzadko formu-
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łowano pogląd o przeżyciu się tej formy gospoda-
rowania [Kożuch 1994].  

W omawianym okresie - jak wynika z danych 
szacunkowych Spółdzielczego Instytutu Badawcze-
go - prawie 3 000 spółdzielni w całym kraju posta-
wionych zostało w stan likwidacji. W tej liczbie 
znajdowało się około 600 spółdzielni związanych ze 
sferą rolnictwa. Jednocześnie szacunki wskazują, że 
w spółdzielczości wiejskiej działało 9 000 różnych 
podmiotów gospodarczych. Ich liczba zmieniała się, 
gdyż jedne ulegały likwidacji, a jednocześnie po-
wstawały nowe spółdzielcze podmioty gospodarcze. 
Generalnie należy jednak stwierdzić, że spółdziel-
czość wiejska w Polsce wykazuje od kilku lat nie-
bezpieczny regres. Przyczyn tego zjawiska jest wiele 
i mają różnorodny charakter. Szukać ich należy za-
równo w kompleksie skutków działania spółdzielni 
w warunkach byłego nakazowo-rozdzielczego sys-
temu gospodarowania, jak też w konsekwencjach 
transformacji do gospodarki rynkowej [Dyka 1996]. 
Podobne problemy jak polska spółdzielczość miały 
pozostałe kraje bloku socjalistycznego wskutek na-
cisków ówczesnego ZSRR, z tym, że działania władz 
tych krajów (poza byłą Jugosławią) miały charakter 
bardziej represyjny, a kolektywizacja obejmowała 
znacznie większą liczbę ludności, powierzchni 
użytków rolnych, handlu i usług. 

 

Spółdzielczość w Unii Europejskiej 
 

W okresie po II wojnie światowej podejście do spół-
dzielczości w krajach Europy Zachodniej było zgoła 
odmienne. Unia Europejska wyraźnie wymienia 
spółdzielnie w Traktacie Rzymskim jako jeden z 
rodzajów „spółek lub przedsiębiorstw” (art. 48). We 
wszystkich państwach członkowskich istnieją formy 
prawne dla działalności spółdzielni, lecz nie zawsze 
jest to specjalne prawo spółdzielcze. Prawodawstwo 
to na ogół przestrzegało zasad spółdzielczych okre-
ślonych przez Międzynarodowy Związek Spółdziel-
czy. Jednak w ciągu ostatnich dwóch dekad w wielu 
państwach członkowskich, próbując osłabić ograni-
czenia narzucone przez formę prawną spółdzielni, 
czy to z mocy regulacji prawnych czy dobrowolnych 
postanowień, wprowadzono istotne zmiany w prze-
pisach regulujących działanie spółdzielni. Reformy 
te miały głównie na celu otwarcie spółdzielniom 
dostępu na rynki finansowe oraz poluzowanie ogra-
niczeń i wymogów dotyczących zakładania spół-
dzielni [Biała Księga… 2002]. Można podnosić za-
rzuty, że niektóre z ostatnich zmian stoją w 
sprzeczności z zasadami spółdzielczymi, uznano za 
pożądane uwzględnić potrzeby rozwijających się 
spółdzielni w nowoczesnej gospodarce. Reformy te 
obejmowały m. in.: 

– obniżenie minimalnej liczby osób koniecznej 
do założenia spółdzielni, 

– umożliwienie udzielania niektórym człon-
kom więcej niż jednego głosu, 

– rozszerzenie zakresu działalności oraz obrotu 
z podmiotami nie będącymi członkami, 

– umożliwienie emitowania własnych obligacji 
stanowiących kapitał wysokiego ryzyka lub 
kapitał dłużny, 

– dopuszczenie stron trzecich do uczestnictwa 
w funduszu udziałowym, 

– dopuszczenie przekształcania spółdzielni w 
spółki akcyjne. 

Ogólnie państwa piętnastki podzielić można we-
dług przyjętej koncepcji prawa spółdzielczego na 
trzy zasadnicze grupy [Boguta, Ejsmond, Kamiński 
2000]: 
� kraje, w których funkcjonuje, jedna, ogólna 

ustawa o spółdzielczości (Niemcy),  
� kraje, w których prawodawstwo spółdzielcze jest 

zróżnicowane zależnie od sektora i celów spo-
łecznych spółdzielni (Belgia, Francja, Luksem-
burg, Włochy), 

� kraje, w których brak prawa spółdzielczego, a 
spółdzielczy charakter firmy określany jest wy-
łącznie przez umowę założycielską (statut lub 
regulamin) Dania, Wielka Brytania. 

W poszczególnych państwach ukształtowały się 
różne sposoby funkcjonowania spółdzielni i umiej-
scowienia ich w prawach narodowych. W Belgii 
spółdzielnie działają jako spółki z o.o. w oparciu o 
kodeks handlowy, a szczegółowe uregulowania 
znajdują się w statutach spółdzielni. W Danii nie 
istnieje prawo spółdzielcze. Także statut reguluje 
zasady działalności. Niemcy to kraj, gdzie istnieje 
oddzielna ustawa o spółdzielczości, ale spółdzielnie 
mogą powstawać na mocy prawa prywatnego, np. 
spółki rolnicze i publiczne, spółdzielnie ubezpie-
czeń od wypadków w pracy, spółdzielnie leśne, ło-
wieckie i melioracyjne. W Grecji, Francji, Irlandii, 
Austrii i Finlandii istnieje oddzielne prawo spół-
dzielcze, a w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech 
zapisy dotyczące spółdzielczości zawarte są w kon-
stytucjach tych państw. W Luksemburgu wymogi 
prawne dotyczące spółdzielni zawarte są w dekrecie 
Wielkiego Księcia z nowelizacją z 1986 roku oraz w 
ustawie o spółkach handlowych. Holenderskie 
spółdzielnie są formą stowarzyszenia, podobnie w 
Szwecji, a w Wielkiej Brytanii spółdzielnie rejestro-
wane są na mocy Ustawy o Towarzystwach Wza-
jemnej Pomocy lub Ustawy o Przedsiębiorstwach 
[Boguta, Ejsmont, Kamiński 2000]. Z powyższego 
przeglądu wynika duża różnorodność form spół-
dzielczych w krajach „starej” Unii Europejskiej, a 
zarazem duża swoboda i tym samym możliwość 
wyboru najbardziej przydatnej w danych warun-
kach struktury organizacyjnej i formy prawnej spół-
dzielni.  

Spółdzielnie są ważnym elementem gospodarki 
europejskiej. W krajach piętnastki funkcjonuje 137 
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Tabela 1. Stan organizacyjny spółdzielni w latach 1988 i 2008 i 2012 (liczba podmiotów) 

tys. przedsiębiorstw spółdzielczych, które zrzeszają 
108 mln członków i zatrudniają 2,3 mln osób. W 
rolnictwie Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 30 
tys. spółdzielni dających blisko 700 tys. miejsc pracy 
i zrzeszających ponad 10 mln członków. Ogólny 
udział w działalności gospodarczej osiągany przez 
spółdzielnie jest wyższy w zaawansowanych gospo-
darkach rynkowych niż w tych, które są mniej za-
awansowane i można założyć, że spółdzielnie przy-
czyniły się do tego rozwoju. W państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej udział spółdzielni w 
rynku rósł przez cały XX wiek. [Biała księga… 2002].  

Liczba i wielkość spółdzielni rolniczych w sta-
rych krajach członkowskich Unii Europejskiej jest 
zróżnicowana. Dotyczy to także udziału spółdziel-
czości w zatrudnieniu ludności wiejskiej czynnej 
zawodowo.  
Wynika z niej, że największa liczba spółdzielni zor-
ganizowana jest w krajach o rozdrobnionym rolnic-
twie. Są to Włochy, Grecja i Hiszpania. Największą 
liczbę członków zrzeszają natomiast spółdzielnie 
Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Francji. Jest to wyni-
kiem przynależności rolników do kilku spółdzielni 
oraz wielkości kraju. Jedną z miar znaczenia spół-
dzielczości w rolnictwie jest jej udział w zatrudnie-
niu czynnej zawodowo ludności rolniczej. Pod tym 
względem wśród starych krajów członkowskich 
dominują Dania, Belgia, Irlandia, Holandia i Au-
stria, w których co piąty rolnik znajduje zatrudnie-
nie w spółdzielni. Niezależnie od różnic w poszcze-
gólnych krajach, potencjał ekonomiczny spółdzielni 
w tym spółdzielni wiejskich w Europie jest znaczą-
cy. Liczbę spółdzielni w Europie w 2009 r. oszaco-
wano na 158 tys. (z czego 137 tys. w krajach UE), 
 
 
 

liczbę członków na 123 miliony (108 w UE), a pra-
cowników zatrudnionych przez spółdzielnie na 5,4 
miliona (4,7 miliona w UE). Oczywiste jest przy 
tym, że spółdzielnie w różny sposób wpływają na 
życie jeszcze szerszych rzesz społecznych, których 
liczebność jednak trudna jest do określenia (klienci 
spółdzielczych sklepów, mieszkańcy spółdzielczych 
osiedli itp.). 

Biorąc pod uwagę poszczególne branże najwięk-
szy udział mają spółdzielnie pracy – 41%, a spół-
dzielnie rolnicze stanowią 33% [Piechowski]. 

 

Współczesność spółdzielczości w Polsce 
 

Podstawą prawną tworzenia i funkcjonowania Spół-
dzielni w Polsce jest prawo spółdzielcze z 1982 r. z 
późniejszymi kilkunastokrotnymi poprawkami, a 
gruntowna zmiana części zapisów miała miejsce w 
1994 r.  

W nowym systemie społeczno-gospodarczym 
spółdzielczość, do końca 1990 roku traktowana była 
jako sektor gospodarki uspołecznionej. Polityka 
państwa okresu przełomu budziła wiele zastrzeżeń 
wśród spółdzielców. Doszło nawet do powstania 
Komitetu Obrony Spółdzielczości. Lata 1990–1991 
należy określić jako okres niedoceniania i świado-
mej deprecjacji spółdzielczości w nowym systemie. 
Ponadto w spadku po poprzednim systemie spół-
dzielnie często odziedziczyły nadmierne lub chy-
bione w stosunku do nowych potrzeb rynku inwe-
stycje oraz nadmierne zatrudnienie, a część zarzą-
dów nie potrafiło szybko reagować by dostosować 
się do nowej sytuacji. Dodatkowym czynnikiem

Lp. Rodzaj spółdzielni 1988 2008 2012* 
Przyrost (+), ubytek (-) 

liczba % 
1 Spółdzielnie mieszkaniowe 3128 3444 3489 361 11,5 

2 Spółdzielnie pracy 2285 796 648 -1637 -71,6 

3 Spółdzielnie inwalidów i niewido-
mych 

454 261 224 -230 -50,7 

4 Spółdzielnie spożywców 397 358 339 -58 -14,6 

5 Spółdzielnie rzemieślnicze 562 199 150 -412 -73,3 

6 Spółdzielnie „Cepelia” 121 16 9 -112 -92,6 

7 GS „Samopomoc Chłopska” 1912 1363 1243 -669 -35,0 

8 Spółdzielnie mleczarskie 323 173 152 -171 -52,9 

9 Spółdzielnie ogrodniczo-
pszczelarskie 

140 95 72 -68 -48,6 

10 Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne 2089 823 721 -1368 -65,5 

11 Spółdzielnie Kółek Rolniczych 2006 679 553 -1453 -72,4 

12 Spółdzielnie socjalne - 87 286 x x 

13 Spółdzielnie producentów rolnych - 50 240 x x 

 Razem 13 417 8344 7006 - 6411 52,2 

Źródło:  dla roku 1988 Sprawozdawczość NRS, cyt za M. Brodziński 1999, Monitor spółdzielczy, luty/marzec 2012 r.  
*stan na 1.03 2012 r. 
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osłabiającym pozycję spółdzielni był postępujący 
spadek dochodów znaczących grup społeczeństwa, 
a więc zmniejszenie siły nabywczej rynku we-
wnętrznego. Ponadto napływ towarów po otwarciu 
granic znacząco osłabił siłę konkurencyjną polskich 
przedsiębiorstw, w tym wielu spółdzielni różnych 
branż. Mimo, że minęło już wiele lat, w których na-
stępowało przystosowywanie gospodarki do nowych 
warunków rynkowych, wiele spółdzielni nadal nie 
zdołała zbudować siły konkurencyjnej i eliminowa-
ne są z rynku.  

Z danych liczbowych przestawiających stan or-
ganizacyjny spółdzielni na koniec 1988, 2008 i na  
1.03.2012 r. wynika, że poza spółdzielniami miesz-
kaniowymi (podział spółdzielni na mniejsze) nastą-
pił znaczący regres liczbowy i niestety trwa on 
nadal (tab. 1). Wiele z istniejących spółdzielni ogra-
niczyło zakres swojego udziału w rynku i zatrud-
nieniu. 

Ponadto duża liczba z istniejących spółdzielni ma 
poważne kłopoty finansowe i grozi im upadłość. 
Istnieje jednak z drugiej strony pewna liczba spół-
dzielni we wszystkich branżach funkcjonujących 
znakomicie, osiągających doskonałe wyniki gospo-
darcze i finansowe, mieszczących się czołówce pol-
skich przedsiębiorstw. Następuje więc znaczna po-
laryzacja spółdzielni. Z jednej strony dobre, te które 
w odpowiednim czasie podjęły działania prorynko-
we rozwijają się coraz szybciej, w innych następuje 
pogorszenie sytuacji. Nie jest to zjawisko nowe i 
nieznane w gospodarce, nie jest też specyficzne dla 
spółdzielni, a dotyczy całych regionów i wszystkich 
form prawnych działalności gospodarczej [Brzo-
zowski 2005]. 

Wśród spółdzielców coraz częściej jest wiele od-
powiedzialnych członków, dobrych menedżerów, 
przygotowanych do pełnienia swych funkcji w ra-
dach nadzorczych. Ale to tylko jedna strona rze-
czywistości spółdzielczej i nie ona ostatecznie de-
cyduje o kondycji całej spółdzielczości. 

 

Nowe formy spółdzielcze w Unii Europejskiej 
 

Unia Europejska wychodząc naprzeciw potrzebom 
funkcjonowania spółdzielni zakładanych przez oso-
by fizyczne lub prawne z różnych krajów opracowa-
ła Statut Spółdzielni Europejskiej. Polski parlament 
zaakceptował decyzje UE w tej sprawie w 2006 r. 
Spółdzielnię Europejską może założyć pięć osób 
fizycznych zamieszkałych w co najmniej 2 krajach 
Wspólnoty lub dwie osoby prawne z dwóch różnych 
państw. Spółdzielnia taka może powstać także jako 
forma mieszana (wśród pięciu osób, co najmniej 
dwie prawne, z co najmniej dwóch krajów człon-
kowskich) lub w wyniku fuzji dwóch lub więcej 
spółdzielni. Może nastąpić też przekształcenie ist-
niejącej spółdzielni (jeśli miała zarejestrowany co 

najmniej jeden oddział w innym państwie Unii Eu-
ropejskiej przez ostatnie dwa lata).Spółdzielnia mu-
si prowadzić działalność w co najmniej dwóch kra-
jach Wspólnoty. Musi być zarejestrowana w tym z 
państw unijnych, w którym ma swoją główną sie-
dzibę. Siedzibę można przenieść i zarejestrować 
spółdzielnię w innym państwie UE bez konieczności 
likwidowania spółdzielni. Minimalny kapitał udzia-
łowy to 30 000 EUR. Władzami Spółdzielni Europej-
skiej są Walne Zgromadzenie (zebranie przedstawi-
cieli), oraz organ nadzorczy – wybieralny i organ 
zarządzający – wybieralny lub  administracyjny za-
leżnie od formy przyjętej w statucie [Statut Spół-
dzielni Europejskiej 2003].  

Inną formą nowego modelu spółdzielni są spół-

dzielnie socjalne tworzone w ramach ekonomii 
społecznej. Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo 
szerokie i dotyka wielu sfer życia społecznego. 
Można powiedzieć, że kluczową zasadą w tej idei 
jest prymat działania na rzecz ludzi (członków, 
podopiecznych) nad maksymalizacją zysku. Ozna-
cza to, że dla jednostek ekonomii społecznej istotne 
znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja 
społeczna.  

Idea spółdzielczości socjalnej wynika głównie z 
konieczności aktywizacji zawodowej osób którym z 
różnych względów grozi wykluczenie społeczne. 
Spółdzielnię socjalną mogą więc zakładać pod pew-
nymi warunkami m.in. osoby bezrobotne, niepełno-
sprawni, chorzy psychicznie, zwalniani z zakładów 
karnych mający trudności w integracji ze środowi-
skiem, uchodźcy realizujący indywidualny program 
integracji. W spółdzielni socjalnej może być za-
trudniona osoba, która posiada szczególne kwalifi-
kacje, których nie posiadają pozostali członkowie 
spółdzielni, a które są potrzebne do działania 
przedsiębiorstwa spółdzielczego. Takich osób nie 
może być jednak więcej niż 1 na 5 pełnoprawnych 
członków spółdzielni. 

 

Podsumowanie 
 

Spółdzielczość jako ruch społeczny w okresie swo-
jego rozwoju (i jej członkowie) przeżywała różne 
okresy. Jej losy często wiązały się z ustrojem poli-
tycznym i polityką gospodarczą poszczególnych 
państw. Historia jej rozwoju oraz udział w życiu 
gospodarczym różnych państw dowodzi, że wsku-
tek  kumulacji kapitału i zrzeszania się osób jest 
ona ważnym elementem w organizacji gospodarki, 
tworzeniu dóbr i usług, zatrudnieniu ludności, a 
tym samym pomnażania ich dochodów.  
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Wprowadzenie 

 
Wśród wielu form działalności gospodarczej spó
dzielnie są interesującym przykładem wspólnego 
przedsięwzięcia, którego podstawową zasadą jest 
wspólne działanie dla zaspokojenia indywidualnych 
potrzeb, a tym samym potrzeb społecznych środow
ska, w którym działają. Spółdzielczość można p
strzegać na trzy sposoby: (a) jako ruch społeczny 
(a więc działania gospodarcze, których celem jest 
rozwój samej spółdzielni oraz promocja zasad spó
dzielczych), (b) jako formę własności oraz jako formę 
działalności gospodarczej (a więc wspólna własność 
środków produkcji; natomiast spółdzielczość), (c)  
jako formę działalności gospodarczej (czyli wspólne 
gospodarowanie, celem którego jest osiąganie 
wspólnych dążeń).   Spółdzielnie prowadzą zróżn
cowaną działalność, ponieważ cele poszczególnych 
spółdzielni są zróżnicowane, uzależnione od celów 
członków spółdzielni, a także – mimo, iż działalność 
spółdzielni wpisuje się w rozwój gospodarki narodo
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podarczej (a więc wspólna własność 
środków produkcji; natomiast spółdzielczość), (c)  
jako formę działalności gospodarczej (czyli wspólne 
gospodarowanie, celem którego jest osiąganie 
wspólnych dążeń).   Spółdzielnie prowadzą zróżni-
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spółdzielni wpisuje się w rozwój gospodarki narodo- 

 
 

wej – jej forma i rodzaj działalności uzależniona jest 
od warunków politycznych i ekonomicznych kraju, 
rynku zaopatrzenia i zbytu, a także często od uw
runkowań lokalnych, kultury i tradycji oraz oczek
wań społeczności lokalnej. 

W powszechnej opinii postawy rolników wobec idei 
spółdzielczości, jej założeniach, rozwoju w poszcz
gólnych okresach historycznych i gospodarczych p
strzegane są jako niechęć rolników do współpracy, 
zrzeszania się w różnego rodzaju grupy wspólnego 
gospodarowania, często mimo świadomości zalet i 
korzyści takiej formy przedsięwzięcia. Na ile ta p
wszechna opinia jest zgodna z rzeczywistością świa
czą wyniki badań prowadzonych w ramach projektu 
„Spółdzielczość w świadomości rolników i dora
ców oraz praktyczne wykorzystanie idei spó
dzielczej do rozwoju przedsiębiorczości na o
szarach wiejskich” (umowa KSOW/82
alizowanych przez zespół badawczy Centrum Dorad
twa Rolniczego Oddział w Krakowie. 
ków były jednym z segmentów projektu badawczego
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pinia jest zgodna z rzeczywistością świad-
czą wyniki badań prowadzonych w ramach projektu 
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Ryc. 1. Liczba badanych rolników według województw 

Źródło: badania CDR Kraków, 2013 (N=2525) 

Tab. 1. Charakterystyka badanych respondentów 

Cel badań i narzędzia badawcze 
 

Celem badań rolników było określenie ich stanu 
wiedzy i doświadczeń związanych ze spółdzielczymi 
formami działalności w odniesieniu do przeszłości i 
współczesności, analiza ich opinii o wspólnych for-
mach działalności gospodarczej oraz ocena stopnia 
gotowości do podejmowania działań w grupie. 

Tak postawionemu celowi podporządkowano na-
stępujące pytania badawcze: 
(1) Czy rolnicy posiadają wiedzę na temat spółdziel-

czości, zasad jej działania, zadań i podstaw 
prawnych działalności?  

(2) Czy rolnicy są gotowi do podejmowania działal-
ności gospodarczej w formie spółdzielni? 

(3) Jakie są główne bariery w rozwoju spółdzielczo-
ści w opinii rolników? 

Techniką badawczą był wywiad z wykorzystaniem 
ankiety audytoryjnej. Kwestionariusz ankiety składał 
się z 25 pytań, w których można wyróżnić następują-
ce grupy: 
(1) Pytania wprowadzające, o prace pomocnicze 

prowadzone przez respondenta w innym gospo-
darstwie w zamian za pomoc w pracach w jego 
gospodarstwie, a także o postawy i zachowania w 
konkretnej sytuacji – gdyby potrzebował pomocy 
od innych. Celem tych pytań było stwierdzenie, 
czy rolnicy współpracują z sobą, czy służą sobie 
pomocą wzajemną, a więc na ile są skłonni do 
współpracy; 

(2) Pytania o wiedzę o spółdzielczości w ujęciu hi-
storycznym i współczesnym; 

(3) Pytania dotyczące poglądów respondenta zwią-
zanych ze spółdzielczością; 

(4) Pytania o członkostwo w różnego rodzaju spół-
dzielniach obecnie i w przeszłości oraz powody 
ustania członkostwa w spółdzielni – a więc pyta-
nia o doświadczenie związane z działalnością w 
spółdzielni; 

(5) Pytania o opinię respondenta na temat ruchu 
spółdzielczego na wsi – również w ujęciu histo-
rycznym i współczesnym; 

(6) Pytania o opinię na temat postaw, zachowań, 
skłonności do wspólnych przedsięwzięć oraz 
oczekiwań rolników i mieszkańców wsi wsparcia 
w podejmowaniu decyzji odnośnie ewentualnych 
przedsięwzięć spółdzielczych; 

(7) Pytania o bariery rozwoju spółdzielczości  oraz 
inne opinie związane z ruchem spółdzielczym i 
przyszłością lokalnego rolnictwa; 

(8) Ankieta zawierała również metryczkę, w które 
postawiono pytania o płeć, wiek i poziom wy-
kształcenia respondenta, a także o gospodar-
stwo, którym zarządza – wielkość gospodarstwa i 
status własności. 

Badania prowadzono w okresie października i li-
stopada 2013 r. na terenie całego kraju i objęto nimi  

2 525 rolników. Liczbę badanych rolników w poszcze-
gólnych województwach przedstawiono na ryc. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cechy charakterystyczne Liczba % 

Płeć:      Kobieta 
              Mężczyzna 

853 
1 672 

33,8 
66,2 

Wiek:          do 25 lat 
26-30 lat 
31-35 lat 
36-40 lat 
41-45 lat 
46-50 lat 
51-55 lat 
56-60 lat 
61-65 lat 
powyżej 65 lat 
brak danych 

114 
185 
273 
322 
331 
315 
416 
344 
160 

55 
10 

4,1 
7,3 

10,8 
12,8 
13,1 
12,5 
16,5 
13,6 

6,3 
2,2 
0,4 

Wykształcenie:   wyższe (magister) 
wyższe (inżynier/licencjat) 
średnie 
zasadnicze zawodowe 
gimnazjalne  
podstawowe 

353 
208 

1 029 
780 

6 
149 

 14,0 
8,2 

40,8 
30,9 

0,2 
5,9 

Status własności gospodarstwa: 
- właściciel użytkowanej ziemi 
- część ziemi własna, część dzierżawiona 
- wydzierżawia gospodarstwo 
- inna sytuacja (nie posiada, lecz pracuje 
w gospodarstwie) 
- brak odpowiedzi / trudno określić 

 
1 294 

897 
67 

175 
92 

 
51,2 
35,5 

2,7 
6,9 
3,7 

Razem liczba badanych 2 525 100,0 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 (N=2525) 
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0,0 20,0 40,0

zachodnio-pomorskie

wielkopolskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

śląskie

pomorskie

podlaskie

podkarpackie

opolskie

mazowieckie

małopolskie

łódzkie

lubuskie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

dolnośląskie

31,6

21,1

28,5

31,6

24,7

22,8

7,8

27,9

28,3

Ryc. 2. Średnia powierzchnia gospodarstw  badanych 
rolników według województw (ha) 

Źródło: badania CDR Kraków, 2013  

Charakterystyka badanych rolników

 
Wśród 2 525 badanych rolników przeważali mę
czyźni 1 672 (66% ogółu badanych). Największy o
setek badanych stanowili rolnicy w wieku powyżej 50 
lat – 975 osób (39%), drugą co wielkości grupą były 
osoby w wieku 36-50 lat (38%), a następnie rol
wieku do 35 lat – 572 osoby (23% ogółu badanych). 
Jeśli chodzi o wykształcenie, największa grupa bad
nych to osoby z wykształceniem średnim 
(41%) oraz zawodowym – 780 (31%), następnie z w
kształceniem wyższym – 561 (22%), z wykształc
niem podstawowym i gimnazjalnym było 155 osób 
(6%) (tabela 1). 

Spośród badanych 87% jest właścicielem gospoda
stwa rolnego lub dzierżawcą użytkowanej ziemi, blisko  
3% wydzierżawia swą ziemię innym, a 7% badanych nie 
posiada, lecz w pracuje w gospodarstwie, pozos
innej sytuacji, m.in. są domownikami właścicieli lub 
pracują w gospodarstwie należącym do innych, a część 
z nich nie określiło swej sytuacji (tab

Średnia wielkość gospodarstwa jest bardzo zróżn
cowana jeśli odniesiemy te dane do województw. 
Właścicielami najmniejszych gospodarstw (o średniej 
7,8 ha) byli rolnicy z województwa małopolskiego, 
natomiast właścicielami największych gospodarstw 
są respondenci z województwa lubuskiego (69,8 ha), 
dolnośląskiego (62,8 ha), opolskiego (57,1 ha) i z
chodniopomorskiego (ryc. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

40,0 60,0 80,0

52,3

31,6

41,8

21,1

28,5

46,1

31,6

24,7

57,1

22,8

27,9

69,8

28,3

45,8

62,8

Średnia powierzchnia gospodarstw  badanych 
 

Tab. 2. Współpraca respondentów z innymi rolnikami

ch rolników 

Wśród 2 525 badanych rolników przeważali męż-
czyźni 1 672 (66% ogółu badanych). Największy od-

tek badanych stanowili rolnicy w wieku powyżej 50 
975 osób (39%), drugą co wielkości grupą były 

50 lat (38%), a następnie rolnicy w 
572 osoby (23% ogółu badanych). 

Jeśli chodzi o wykształcenie, największa grupa bada-
nych to osoby z wykształceniem średnim – 1 029 

780 (31%), następnie z wy-
561 (22%), z wykształce-

dstawowym i gimnazjalnym było 155 osób 

Spośród badanych 87% jest właścicielem gospodar-
stwa rolnego lub dzierżawcą użytkowanej ziemi, blisko  
3% wydzierżawia swą ziemię innym, a 7% badanych nie 
posiada, lecz w pracuje w gospodarstwie, pozostali są w 
innej sytuacji, m.in. są domownikami właścicieli lub 
pracują w gospodarstwie należącym do innych, a część 
z nich nie określiło swej sytuacji (tab. 1). 

Średnia wielkość gospodarstwa jest bardzo zróżni-
niesiemy te dane do województw. 

Właścicielami najmniejszych gospodarstw (o średniej 
7,8 ha) byli rolnicy z województwa małopolskiego, 
natomiast właścicielami największych gospodarstw 
są respondenci z województwa lubuskiego (69,8 ha), 

a), opolskiego (57,1 ha) i za-

Wyniki badań 
 

Wśród pytań wprowadzających były dwa, których 
zadaniem było stwierdzenie, czy badani rolnicy 
współpracują z innymi rolnikami poprzez różne fo
my samopomocy. Otóż blisko połowa z nich 
pomagało w ostatnim roku w pracach w innym g
spodarstwie. Na pytanie o postawy i zachowanie w 
przypadku, gdyby sprzęt rolniczy będący w ich p
siadaniu uległ awarii 67,9% respondentów odpowi
działo, iż udałoby im się znaleźć rolnika, który poż
czyłby im swój sprzęt (a 31,6% twierdzi, że z łatw
ścią znaleźliby takiego rolnika). Świadczy to o d
brych relacjach ze środowiskiem oraz dużej gotow
ści rolników do pomocy innym. Wyniki te świadczą, 
że większość badanych rolników jest w dobrych rel
cjach z sąsiadami, pomagają sobie wzajemnie, a więc 
w razie konieczności, a może chęci, czy inicjacji 
współpracy np. przez lidera wiejskiego, można w
sunąć, że przynajmniej część z nich mogłaby taką 
współpracę podjąć. Jedynie 2% rolników twierdzi, że 
na pewno nie znaleźliby takiego rolnika, a 10,1% 
uważa, że trudno by im było znaleźć chętnych do 
pomocy. Były też inne odpowiedzi, a wśród nich taka 
„w przypadku awarii mojego sprzętu wypożyczyłbym 
sprzęt rolniczy od specjalistycznej firmy, zamiast p
życzać go od innego rolnika”
góły prezentuje tabela 2.

 
 
 

 
 

Prace pomocnicze i postawy
respondentów

Prace pomocnicze wykonywane w innym 
gospodarstwie: 

Tak 

Nie 

Nie pamięta 

Brak odpowiedzi 

Opinie respondentów o sytuacji „gdyby 
zepsuł mi się sprzęt rolniczy”:

- z łatwością znalazłbym rolnika, który 
pożyczyłby mi swój sprzęt  

- udałoby mi się znaleźć takiego rolnika 

- byłoby mi trudno znaleźć takiego roln
ka 

- na pewno nie znalazłbym takie rolnika

- wypożyczyłbym sprzęt rolniczy od sp
cjalistycznej firmy zamiast pożyczać go 
od innego rolnika  

- nie wiem / trudno powiedzieć

- brak odpowiedzi 

Razem liczba badanych 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 (N=2525)
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pondentów z innymi rolnikami 

Wśród pytań wprowadzających były dwa, których 
zadaniem było stwierdzenie, czy badani rolnicy 
współpracują z innymi rolnikami poprzez różne for-
my samopomocy. Otóż blisko połowa z nich (45,6%) 
pomagało w ostatnim roku w pracach w innym go-
spodarstwie. Na pytanie o postawy i zachowanie w 
przypadku, gdyby sprzęt rolniczy będący w ich po-
siadaniu uległ awarii 67,9% respondentów odpowie-
działo, iż udałoby im się znaleźć rolnika, który poży-

y im swój sprzęt (a 31,6% twierdzi, że z łatwo-
ścią znaleźliby takiego rolnika). Świadczy to o do-
brych relacjach ze środowiskiem oraz dużej gotowo-
ści rolników do pomocy innym. Wyniki te świadczą, 
że większość badanych rolników jest w dobrych rela-

iadami, pomagają sobie wzajemnie, a więc 
w razie konieczności, a może chęci, czy inicjacji 
współpracy np. przez lidera wiejskiego, można wy-
sunąć, że przynajmniej część z nich mogłaby taką 
współpracę podjąć. Jedynie 2% rolników twierdzi, że 

leźliby takiego rolnika, a 10,1% 
uważa, że trudno by im było znaleźć chętnych do 
pomocy. Były też inne odpowiedzi, a wśród nich taka 
„w przypadku awarii mojego sprzętu wypożyczyłbym 
sprzęt rolniczy od specjalistycznej firmy, zamiast po-

olnika” (5,5% wskazań). Szcze-
góły prezentuje tabela 2. 

Prace pomocnicze i postawy 
respondentów 

Liczba % 

Prace pomocnicze wykonywane w innym  
 

1 150 
1 289 

70 
16 

 
 

45,6 
51,0 

2,8 
0,6 

o sytuacji „gdyby 
zepsuł mi się sprzęt rolniczy”: 

z łatwością znalazłbym rolnika, który 
 

udałoby mi się znaleźć takiego rolnika  

byłoby mi trudno znaleźć takiego rolni-

na pewno nie znalazłbym takie rolnika 

m sprzęt rolniczy od spe-
cjalistycznej firmy zamiast pożyczać go 

nie wiem / trudno powiedzieć 

 
 

797 
 

917 
270 

 
52 

138 
 
 

318 
33 

 
 

31,6 
 

36,3 
10,7 

 
2,1 
5,4 

 
 

12,6 
1,3 

2 525 100,0 

DR Kraków, 2013 (N=2525) 
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Tab. 3. Opinie na temat zaufania do innych 

Tab. 4. Członkostwo w spółdzielni – obecnie i w prze-
szłości – zestawienie zbiorcze (liczba badanych według 
województw) 

Na pytanie o wskazanie z czym kojarzy się respon-
dentowi termin spółdzielnia (chodziło o pierwszą 
myśl), badani rolnicy wymieniali zarówno opinie po-
zytywne, jak i negatywne. Wśród pozytywnych były 
m.in. aktywizacja społeczności wiejskiej, możliwość 
rozwoju osobistego, autonomiczna organizacja wza-
jemnej pomocy, dobrowolne zrzeszanie się ludzi, orga-
nizacja opierająca swą działalność na samopomocy, 
równości, sprawiedliwości i solidarności, dobrze zarzą-
dzana forma współpracy rolników, oparta na wzajem-
nym zaufaniu, bezpieczeństwo, stabilizacja i pewność 
zbytu, konsolidacja produkcji i sprzedaży, forum wy-
miany opinii i poglądów, organizacja działająca dla 
dobra jej członków, dla osiągnięcia indywidualnych i 
wspólnych korzyści, coś wspólnego – rodzaj kolektywu, 
dobra forma współpracy i wspólnego gospodarowania, 
rolnicy powinni się zrzeszać – jeśli nie w spółdzielniach 
to w grupach. Dość często pozytywne wypowiedzi były 
poszerzane o uwagi typu: dobra forma, ale musi być 
dobrze zarządzana, bardzo dobra forma, ale nierealna 
w obecnej sytuacji, bardzo dobry sposób gospodarowa-
nia, ale szkoda, że w minionym okresie robiono wszyst-
ko by zniszczyć tę formę współdziałania rolników, była 
to dobra forma, ale anarchicznie ustanowione prawo 
doprowadziło do zniszczenia spółdzielni i teraz trudno 
je odtworzyć. Natomiast wśród negatywnych skoja-
rzeń i wątpliwości były m.in. takie skojarzenia: coś 
nierealnego w obecnej sytuacji; biurokracja; anarchia; 
odłogi; bubel; pgr; darmozjady; coś, co się nie sprawdzi-
ło; coś, co nie wiem czy potrzebne; dobór nie zawsze 
dobrze współpracujących ludzi; forma wypracowana 
przez system komunistyczny. To tylko niewielka liczba 
wypowiedzi (w sumie było ich kilkaset zarówno pozy-
tywnych, jak i negatywnych).  

Opinie negatywne wyrażone w postaci skojarzeń 
ze spółdzielnią świadczą w pewniej mierze o braku 
zaufania zarówno do form organizacyjnych wspól-
nych przedsięwzięć, jak i zasad ich prowadzenia, a 
także po prostu o nieufności wobec innych miesz-
kańców wsi. Potwierdzają to również poglądy opisa-
ne w formie: w stosunkach z innymi trzeba być 
ostrożnym, co można rozumieć jako lepiej nie współ-
pracować, ale również jako współpracować i obser-
wować, darząc częściowym zaufaniem (przynajmniej 
na początku współpracy). 

 
 

Takie postawy prezentuje ponad połowa badanych 
(63%). Ale są też postawy odwrotne, wyrażające za-
ufanie do innych w formie: ogólnie rzecz biorąc, 
większości ludzi można ufać – taką postawę prezen-
tuje co czwarty badany (24,1%) (tabela 3). 

Najwięcej członków spółdzielni w stosunku do 
ogólnej liczby badanych jest obecnie w wojewódz-
twie podkarpackim (ponad połowa badanych), na-
tomiast najmniej w zachodniopomorskim, śląskim, 
świętokrzyskim i lubelskim. Natomiast jeśli chodzi o 
członkostwo w spółdzielni w przeszłości, to największa 
liczba członków spółdzielni w stosunku do liczby ba-
danych była w przeszłości również w województwie 
opolskim (swe członkostwo w spółdzielni w przeszłości 
deklaruje 50% badanych), warmińsko-mazurskim i 
podkarpackim (tabela 4).   

 
 
 
 

 
Porównując liczbę obecnych członków spółdzielni 

z liczbą tych, którzy należeli do spółdzielni w prze-
szłości  stwierdzono,  że  członkiem spółdzielni  jest  

Opinie respondentów Liczba % 

Ogólnie rzecz biorąc, większości ludzi 
można ufać 

W stosunkach z innymi trzeba być 
ostrożnym 

Nie wiem / trudno powiedzieć 

Brak odpowiedzi 

608 

 

1 592 

 

303 

22 

24,1 

 

63,0 

 

12,0 

0,9 

Razem liczba badanych 2 525 100,0 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 (N=2525) 

Województwo 

Jest 
obecnie 
człon-
kiem 
spół-

dzielni 

Nie jest 
obecnie 
człon-
kiem 
spół-

dzielni 

Był  
w prze-
szłości 

członkiem 
spółdzielni 

Nie był  
w prze-
szłości 

członkiem 
spółdzielni 

dolnośląskie 36 82 34 84 

kujawsko-
pomorskie 

67 108 71 104 

lubelskie 47 147 61 134 

lubuskie 51 116 62 105 

łódzkie 71 104 85 91 

małopolskie 58 156 75 140 

mazowieckie 56 120 65 111 

opolskie 79 74 76 77 

podkarpackie 26 22 23 25 

podlaskie 71 82 62 90 

pomorskie 52 108 60 99 

śląskie 40 127 53 114 

świętokrzyskie 40 122 49 114 

warmińsko-
mazurskie 

36 58 46 48 

wielkopolskie 67 108 59 111 

zachodniopo-
morskie 

45 145 79 111 

Razem liczba  

badanych 
2 516 2 518 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 (N=2525) 
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Tab. 5. Rodzaj spółdzielni, do których respondenci należą lub należeli w przeszłości (zestawienie porównawcze)  

 
obecnie 835 (33%) spośród badanych, natomiast w 
przeszłości było członkiem spółdzielni nieco więcej 
badanych rolników – 959 (38%). Liczba obecnych 
członków spółdzielni w porównaniu do przeszłości 
zwiększyła się jedynie w województwach dolnoślą-
skim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i wielko-
polskim (wzrost ten jest nieznaczny i waha się w gra-
nicach 2-9 osób spośród badanych). Natomiast w po-
zostałych województwach liczba członków spółdzielni 
wśród badanych rolników zmniejszyła się (od 4 w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim do nawet 34 w za-
chodniopomorskim). 

Na pytanie o rodzaj spółdzielni, jakiej są lub byli 
członkami, respondenci najczęściej wskazywali spół-
dzielnię mleczarską, bank spółdzielczy, spółdzielnie 
kółek rolniczych i spółdzielnię zaopatrzenia i zbytu 
(GS Samopomoc Chłopska). Inne spółdzielnie, np. 
ogrodniczo-pszczelarska, grupa producentów (zor-
ganizowana w formie spółdzielni), rolnicza spół-
dzielnia produkcyjna, spółdzielnia mieszkaniowa 
były wskazywane rzadko (po kilkanaście wskazań), a 
najrzadziej (po kilka wskazań) SKOK, spółdzielnia 
pracy, spółdzielnia inwalidów, spółdzielnia spożyw-
ców, spółdzielnia wydawnicza (tabela 5). 

Jako powód ustania członkostwa w spółdzielni 
najczęściej wskazywano likwidację spółdzielni, jej 
przekształcenie w inny podmiot gospodarczy oraz 
rezygnację z powodów osobistych. 

Największą wiedzę na temat spółdzielczości mają 
osoby w wieku powyżej 50 roku życia. 

 

 
Wiedza ta sprowadza się głównie do orientacji jak 
spółdzielnie funkcjonowały w przeszłości i jak działa-
ją obecnie, orientacji w historii i idei spółdzielczości, 
wiedzy o zasadach organizowania działalności spół-
dzielczej, wiedzy o korzyściach, jakie mogą płynąć z 
przynależności do spółdzielni itp. Podobną (jakkol-
wiek w mniejszym zakresie) wiedzę mają responden-
ci w grupie wiekowej 36-50 lat. Natomiast respon-
denci w najmłodszej grupie wiekowej (do 35) lat ma-
ją niewielką wiedzę o spółdzielczości (rycina 3). Wy-
niki badań potwierdzają powszechną opinię, iż mło-
dzi rolnicy niewiele wiedzą o idei spółdzielczości i 
korzyściach ze zrzeszania się w tej formie działalno-
ści. Starsi mają znacznie szerszą wiedzę, ale obciąże-
ni doświadczeniami spółdzielczości w okresach ko-
munizmu, maja uprzedzenia do tej formy gospoda-
rowania. 

Pytanie o wiedzę o historii ruchu spółdzielczego i 
ocenę poszczególnych okresów w historii tego ruchu 
było ujęte w formie zamkniętej, z podziałem na okre-
sy historyczne oraz z możliwością wyboru odpowie-
dzi zamieszczonych w kafeterii. W ocenie prawie 
wszystkich okresów rozwoju spółdzielczości więk-
szość respondentów nie wyraża swej opinii. Tak np. 
większość respondentów (59,2%) nie  ma  zdania  czy  
idea  spółdzielczości  w  okresie przed II Wojną Świa-
tową była przydatna mieszkańcom wsi, tylko nieco 
ponad jedna trzecia badanych uważa, że była przy-
datna (36,5%). 

 

Rodzaj spółdzielni 

Członkostwo w spół-
dzielni w przeszłości 

Członkostwo  
w spółdzielni obecnie 

Liczba % Liczba  % 

Spółdzielnia Zaopatrzenie i Zbytu „SCh” 

Spółdzielnia Mleczarska 

Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 

Bank Spółdzielczy 

Spółdzielnia Kółek Rolniczych 

Spółdzielnia zrzeszająca producentów  
rolnych (grupa producentów) 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 

Spółdzielnia SKOK 

Spółdzielnia Socjalna 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Spółdzielnia Pracy 

Spółdzielnia Inwalidów 

Spółdzielnia Spożywców 

Spółdzielnia Wydawnicza 

Inne 

 266 

503 

57 

480 

316 

43 

36 

11 

0 

49 

1 

7 

5 

0 

6 

15,0 

28,3 

3,2 

27,0 

17,8 

 

2,4 

2,0 

0,6 

0,0 

2,7 

0,1 

0,4 

0,3 

0,0 

0,3 

58 

319 

10 

566 

46 

 

66 

7 

11 

1 

36 

1 

1 

2 

1 

18 

5,1 

27,9 

0,9 

49,5 

4,0 

 

5,8 

0,6 

1,0 

0,1 

3.2 

0,1 

0,1 

0,2 

0,1 

1,6 

Razem liczba badanych 2 516 2 518 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 (N=2525) 
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Źródło: badania CDR Kraków, 2013  

Ryc. 3. Wiedza respondentów o idei, historii i działalności spółdzielczej 
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Tab. 6. Opinia o współczesnej spółdzielczości (według grup wiekowych respondentów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

W ocenie kolejnego okresu historycznego (1945-
1990), a więc w okresie wykorzystywania przez władze 
komunistyczne idei spółdzielczości do kolektywizacji 
gospodarki, znacząca część badanych zgadza się z tą 
opinią, ale równie znacząca liczba (blisko połowa) nie 
ma zdania na ten temat. Ponad połowa badanych 
uważa, że w okresie PRL mimo, iż idea spółdzielczości 
była zniekształcona, to jednak służyła ona rozwojowi 
wsi (np. spółdzielnie SCh, czy ogrodnicze). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W opinii blisko połowy ogółu respondentów spół-

dzielczość ma pewne zalety. Wskazują oni przede 
wszystkim, iż ta forma zrzeszania się jest przydatna 
dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich – 1 370 
wskazań (54%), aktywizująca gospodarczo i społecz-
nie ludność wsi – 1 118 wskazań (44%) oraz warto-
ściowa i niezbędna dla rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich – 1 033 (41%). Jeśli odniesiemy te opinie do 
grup wiekowych respondentów, to rozkład wskazań 

Opinia  
o spółdzielczości 

Grupy wiekowe 
Ogólna 
liczba 

wskazań 
% do 35 lat 36-50 lat pow. 50 lat 

liczba % liczba % liczba % 

wartościowa  i niezbędna dla 
rozwoju rolnictwa  
i obszarów wiejskich 

216 28,4 398 29,5 419 29,6 1 033 40,9 

aktywizująca gospodarczo  
i społecznie ludność wsi 

241 31,7 425 31,5 452 32,0 1 118 44,3 

przydatna dla rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich 

303 39,9 525 39,0 542 38,4 1 370 54,3 

Razem liczba wskazań 760 100,0 1 348 100,0 1 413 100,0 x x 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013. 
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Tab. 7. Dyskusje mieszkańców wsi o spółdzielczości 

Tab. 8. Potrzeby wsparcia spółdzielczości przez doradz-
two (opinie badanych respondentów) 

na poszczególne opinie jest bardzo zbliżony. Nie ma 
więc znaczących różnic zarówno co do opinii, jak i 
ich hierarchii (tabela 6). Natomiast jeśli porównamy 
zarówno liczbę opinii pozytywnych, jak i negatyw-
nych oraz liczbę osób nie mających zdania o spół-
dzielczości, to zauważymy, iż znaczny odsetek bada-
nych nie ma wyrobionej opinii na temat wartości idei 
spółdzielczości.  

W opinii 28% respondentów mieszkańcy wsi po-
dejmują w dyskusjach tematy spółdzielczości, w tym 
głównie wyrażają swoje opinie i oceny spółdzielczych 
form gospodarowania, prezentują emocjonalny sto-
sunek do spółdzielczości, zadają pytania, interesuje 
ich możliwość uzyskania wsparcia ze środków Unii 
Europejskiej na zakładanie i rozwój spółdzielni, dys-
kutują o celach i zadaniach spółdzielni, zastanawiają 
się czy założyć spółdzielnię, czy zostać jej członkiem, 
wymieniają opinie ze starszymi rolnikami, którzy 
mają ugruntowane opinie o spółdzielczości, oceniają 
spółdzielnie, ale generalnie w opinii respondentów 
przeważa nastawienie negatywne do spółdzielczości 
(tabela 7). 

 
 
 

 
Mimo wielu krytycznych uwag o spółdzielczości,  

zdaniem 24% respondentów mieszkańcy wsi są go-
towi do podjęcia działalności gospodarczej w formie 
spółdzielni (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej 
tak). Jednak zdecydowana większość (52% badanych) 
uważa, iż mieszkańcy nie są jeszcze gotowi na tego 
typu współpracę. Jedna czwarta respondentów nie 
ma zdania w tej sprawie. 

Spośród osób, w opinii których mieszkańcy wsi są 
gotowi  do  podjęcia  działalności gospodarczej w for- 

 

mie spółdzielni 23% respondentów uważa, iż rolnicy 
potrzebują wsparcia doradców przy zakładaniu spół-
dzielni. Na czym miałoby polegać to wsparcie? Otóż 
na pierwszym miejscu stawiają oni potrzebę infor-
macji, następnie doradztwo odnośnie formy prawnej 
i rodzaju spółdzielni, pomoc w opracowaniu planu 
biznesu i budżetu spółdzielni, w dalszej kolejności: 
pomoc w sprawach organizacyjnych (przygotowania 
zebrania założycielskiego, przygotowania dokumen-
tów do rejestracji, w tym statutu), informacji o źró-
dłach wsparcia działalności i pomocy w przygotowa-
niu wniosku aplikacyjnego, zasad pozyskania kredy-
tu, ale również zasad współpracy w grupie, komuni-
kowania się, czy sposobów przekonania niezdecydo-
wanych do przystąpienia do spółdzielni. Pojedyncze 
osoby wskazały także inne potrzeby, m.in. pomoc 
doradczą na każdym etapie tworzenia spółdzielni, a 
następnie w jej działalności (tabela 8). 

 
 
 
 
 

 

Tematy dyskusji Liczba % 

Generalne dyskusje o spółdzielczo-
ści 

293 40,8 

Zadają pytania o spółdzielczość 166 23,1 

Oceniają spółdzielczość 247 34,4 

Dyskutują o celach, zadaniach i 
zasadach zakładania spółdzielni 

172 24,0 

Mają stosunek emocjonalny do 
spółdzielni 

178 24,8 

Interesują się możliwościami uzy-
skania wsparcia UE dla spółdzielni 

239 33,3 

Inne tematy dyskusji 53 7,4 

Trudno powiedzieć 22 3,1 

Liczba osób, które wskazały te-

maty dyskusji  = 100,0 
718 

Brak odpowiedzi  1 807 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 

Zakres wsparcia doradztwa 
dla spółdzielczości 

Wskazania 

Liczba % 

Informacja i pomoc w zorganizo-
waniu zebrania założycielskiego 

254 44,6 

Informacja i pomoc w wyborze 
rodzaju spółdzielni 

320 56,1 

Informacja i pomoc w przygoto-
waniu statutu spółdzielni 

257 45,1 

Informacja i pomoc w przygoto-
waniu planu biznesu i opracowaniu 
budżetu spółdzielni 

296 51,9 

Pomoc w wyborze banku, w któ-
rym spółdzielnia założy rachunek 
bankowy 

96 16,8 

Pomoc w przygotowaniu doku-
mentacji do uzyskania kredytu 

174 30,5 

Informacja o źródłach wsparcia 
działalności 

338 59,3 

Informacja i pomoc w przygoto-
waniu wniosku aplikacyjnego  
o pomoc finansową  

215 37,7 

Pomoc metodyczna w przekona-
niu niezdecydowanych do przystą-
pienia do spółdzielni 

164 28,8 

Pomoc metodyczna w komuniko-
waniu wewnątrz organizacyjnym 

102 17,9 

Inne 11 1,9 

Liczba respondentów, którzy 

wskazali zakres wsparcia 
570 100,0 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 
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Tab. 9. Bariery rozwoju spółdzielczości w opinii badanych respondentów  

 
 
Wśród najbardziej istotnych barier rozwoju spół-

dzielczości wiejskiej badani rolnicy wskazali przede 
wszystkim niechęć do współpracy, obawę przed nie-
uczciwością, ale również brak liderów, którzy byliby 
liderami zarówno na etapie organizowania spółdzielni, 
jak i później w procesie prowadzenia działalności. Były 
także osoby, które nie widzą żadnych barier tworzenia 
spółdzielni (tab. 9). 

Wśród innych barier respondenci wymienili m.in.: 
nieprecyzyjne zapisy ustawy o spółdzielczości, niespój-
ne przepisy prawa podatkowego, brak zainteresowania 
i pomocy państwa w tworzeniu spółdzielni, złe skoja-
rzenia ze spółdzielczością – kierunkiem wspólnego 
działania powinny być grupy producentów, brak wpły-
wu członków spółdzielni na działalność zarządu, brak 
rolników-producentów, brak zainteresowania produk-
tami rolnymi ze strony konsumentów, bierna postawa 
rolników, niechęć ludzi do współpracy, nieumiejętność 
dostrzeżenia korzyści ze współpracy, brak wzajemnego 
zaufania, brak liderów wiejskich. Niektóre z tych barier 
mogą być w prosty sposób usuniętych lub zredukowa-
ne, np. poprzez programy edukacyjne, aktywizujące do 
działania, kształtujące odpowiedzialne postawy i za-
chowania, czy umiejętności współpracy w grupie. Na 
wsi są liderzy, być może ich nie dostrzegamy lub nie 
umiemy dostrzec. 

 

Podsumowanie 
 

Idea spółdzielczości nie jest nowa. Polska należy do 
krajów, w których spółdzielczość istnieje od blisko 200 
lat (jeśli za narodziny spółdzielczości przyjmiemy ideę 
Stanisława Staszica). Spółdzielczość jest widoczna na 
co dzień, chociaż nie wszyscy zdajemy sobie z tego 
sprawę. Przykłady doskonale działających spółdzielni 
(szczególnie mleczarskich) możemy znaleźć w każdym 
województwie. 

Uzyskane wyniki badań przynoszą odpowiedzi na 
postawione kwestie badawcze – świadomości idei 
spółdzielczości i opinii rolników o wspólnych formach 
działalności gospodarczej oraz oceny stopnia gotowo-
ści do podejmowania działań w grupie, ale zarazem 
skłaniają do postawienia kilku zasadniczych pytań o 
aktorów ewentualnego wsparcia intelektualnego, or-
ganizacyjnego i ekonomicznego organizowania się rol-
ników (w sensie decyzji, ról i zadań), zasad działania i 
środków. Oto wyniki badań i pytania o sposób wyko-
rzystania tych wyników dla wspierania doskonalenia 
wiedzy, umiejętności, organizacji oraz rozwoju zarów-
no społeczności lokalnych, jak i ich wspólnych przed-
sięwzięć: 
� Stan wiedzy badanych rolników na temat idei spół-

dzielczości, jej celów, zasad działania określić moż-
na jako mierny. Większość badanych ma co prawda 
wiedzę o spółdzielczości, ale jest ona pobieżna, 

Bariery 
Wskazania 

Liczba % 

Negatywne doświadczenia rolników w tworzeniu rolniczych spółdzielni produk-
cyjnych w okresie po II Wojnie Światowej 

824 33,7 

Niechęć do współpracy w zakresie np. wspólnego prowadzenia usług – wspólne-
go użytkowania maszyn, wspólnej produkcji sprzedaży, wspólnego ponoszenia 
odpowiedzialności i ryzyka 

1 187 48,5 

Brak wiedzy o celach, zadaniach i formach oraz przepisach prawnych spół-
dzielczego gospodarowania 

830 33,9 

Brak świadomości lepszej efektywności prowadzenia wspólnej działalności  655 26,8 

Niechęć do zrzeszania się i współdziałania 919 37,5 

Brak środków finansowych  696 28,4 

Obawa przed nieuczciwością / oszustwem 1 101 45,0 

Nieumiejętność obrony własnych interesów 229 9,4 

Nieumiejętność dostrzegania korzyści 369 15,1 

Brak zaufania w zakresie przydzielania zadań 397 16,2 

Brak zaufania w zakresie podziału zysków 751 30,7 

Brak liderów (organizatorów)  567 23,1 

Inne bariery 28 1,1 

Brak barier 38 1,6 

Liczba respondentów, którzy wskazali bariery tworzenia spółdzielni 2 449 100,0 

Źródło:  badania CDR Kraków, 2013 



WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH NR 3-4(75-76)/2013 

 

25 WiD 

dr inż. Krystyna Vinohradnik 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 
 

mgr Agnieszka Tworzyk  
 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Instytut Ekonomiczno-Społeczny 

Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa  
 

oparta na stereotypach, opiniach obarczonych czę-
sto syndromem złych doświadczeń z przeszłości. 
Najwęższą wiedzę mają rolnicy młodzi, w wieku do 
35 lat, ale równocześnie ta grupa bardziej pozytyw-
nie niż inne spogląda w przyszłość i widzi możliwo-
ści rozwoju rolnictwa w różnych formach organiza-
cyjnych. 
Pytanie: Czy i jak – w jaki sposób, jakimi środkami – 
można podnieść poziom wiedzy związanej z ideą 
spółdzielczości? Kto powinien o tym zadecydować? 
Kto powinien przejąć na siebie tę rolę?  

� Tylko co czwarty badany uważa, że rolnicy i miesz-
kańcy wsi są gotowi do podjęcia wyzwania wspólne-
go działania. Taką opinię opierają na dyskusjach 
prowadzonych w czasie spotkań o tematyce spół-
dzielczej z rolnikami, omawiane są zalety i bariery 
tworzenia wspólnych przedsięwzięć, dyskutowane 
dobre przykłady, poszukiwane źródła wsparcia in-
formacyjnego, organizacyjnego i finansowego na 
etapie tworzenia wspólnych przedsięwzięć, a na-
stępnie w czasie prowadzenia działalności. Wśród 
zalet wspólnych przedsięwzięć badani rolnicy widzą 
m.in. rozwój rolnictwa i lepsze efekty gospodaro-
wania, a tym samym podnoszenie jakości życia i 
związany z tym rozwój obszarów wiejskich. 
Pytanie: Czy należy włączyć się w tę dyskusję? Kto 
powinien o tym zadecydować? Kto powinien to zro-
bić? Na jakim etapie? W jakim charakterze? 

� Często w wypowiedziach na temat barier tworzenia 
wspólnych przedsięwzięć wskazywany jest problem 
braku lidera, który mógłby zainicjować wspólne 
przedsięwzięcie, zorganizować, a następnie włączyć 
się czynnie w jego prowadzenie. Można zaryzyko-
wać twierdzenie, że problemu takiego  nie powinno 
być na wsiach, jest tam wystarczająca liczba liderów 
i autorytetów. Być może problem tkwi w nieumie-
jętności identyfikacji takiej osoby, a może częściowo 
także w braku zaufania, w podejrzliwości, obawie 
przed podjęciem ryzyka. 
Pytanie: Czy należy wchodzić z pomocą w identyfi-
kacji lidera? We wskazywanie autorytetów? Czy po-
zostawić tę kwestię do dyskusji i rozwiązania środo-
wiskom wiejskim wraz z organizacjami samorządo-
wymi? 

� Określając potrzeby wsparcia inicjacji, organizacji i 
działalności wspólnych przedsięwzięć badani rolni-
cy wskazują na doradztwo w zakresie uregulowań 
prawnych (dotyczących tworzenia i prowadzenia 
wspólnych podmiotów gospodarczych); w zakresie 
organizacyjnym (dotyczącym informacji i pomocy w 
przygotowaniu dokumentów do rejestracji przed-
sięwzięcia i rozpoczęcia działalności), w zakresie fi-
nansowym (wsparcia finansowego powołanych do 
tego instytucji i organizacji). 
Pytanie: Czy jest tu rola dla doradztwa rolniczego? 
Na jakim etapie? Na jakich zasadach? 

Problemem pozostaje nadal sposób odwrócenia po-
wszechnej (niezbyt korzystnej) opinii i powrotu do idei 

spółdzielczości. Polityka państwa minionego okresu 
zniszczyła idee spółdzielczości – dziś widzimy że pań-
stwo zwraca się znów w kierunku tej idei. Niestety,  
mamy jeszcze przykłady spółdzielni, w których człon-
kowie nie mają wpływu ani na działalność ani na spo-
sób zarządzania. Wiele zarzutów możemy stawiać 
strukturze organizacyjnej tych spółdzielni. Wokół spół-
dzielni powstaje wiele spółek, które sprawiają, iż spół-
dzielnia praktycznie staje się grupą kapitałową. Czy jest 
to negatywne zjawisko, czy może sposób na rozwój? 
Wydaje się, iż idea spółdzielczości, która zrodziła się 
blisko dwa stulecia temu i która określała wartości, cele 
i zadania musi ulegać zmianom pod wpływem zmian 
gospodarczych i społecznych. Ale zawsze należy zwra-
cać uwagę na ponadczasowe wartości, którymi jest 
współpraca dla wspólnego dobra. Jeśli spojrzymy na 
działalność małych spółdzielni – te wartości są zacho-
wane. Zauważa się zmianę mentalności spółdzielców i 
utożsamianie się ze spółdzielnią, traktowania spół-
dzielni jak własnej – widoczne jest to w zachowaniu 
członków i coraz bardziej powszechne używanie  w 
dyskusjach określeń „nasza”, „moja”, „my”, „jestem 
dumny ze swojej spółdzielni” zamiast „oni”, „ich spół-
dzielnia”.  

Siłą spółdzielczości jest jej konsolidacja, w tym także 
z nauką i doradztwem. Niezwykle ważna będzie w tym 
zakresie wszechstronna i skuteczna polityka państwa 
wobec rolnictwa, a szczególnie małych gospodarstw. 
Samo doradztwo nie odtworzy spółdzielczości, musi tu 
być wspólny wysiłek wielu instytucji. Ponadto odro-
dzenie spółdzielczości nie przyniesie natychmiasto-
wych korzystnych efektów – to jest proces. Spółdzielcy 
powinni także zwracać baczniejszą uwagę na osiągnię-
cia w nauce i postęp techniczny, powinny nauczyć się 
korzystać z osiągnięć nauki i innowacji, korzystać z 
programów edukacyjnych i doskonalić umiejętności 
współpracy, w której podstawą jest zaufanie i lojalność 
oraz promowanie dobrych przykładów i szlachetnej 
idei spółdzielczości. 
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Wstęp 
 

 

Pojęcie strategii wywodzi się z wojskowości  
i uwzględnia konieczność powszechnej mobilizacji 
wojskowej i gospodarczej na potrzeby działań wojen-
nych. W XX wieku stopniowo, oprócz planowania i 
kierowania siłami zbrojnymi w stanie wojny, zaczęto 
także strategie odnosić do rozwoju gospodarczego  
i zarządzania w warunkach pokojowych. 

Zmiany ustrojowe i demokratyzacja życia społecz-
no-gospodarczego od 1989 r. pogłębiły się wraz z pod-
pisaniem z dniem 16 XII 1991 r. Układu Europejskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej ze Wspólnotami i ich państwami członkowskimi. 
Podjęcie działań integracyjnych oraz budowa gospo-
darki rynkowej – jako niezbędny wymóg wejścia do 
struktur Unii Europejskiej – wskazały na potrzebę 
przygotowania strategii przedakcesyjnych i przyjścia 
do odpowiedniej w ich realizacji polityki makroeko-
nomicznej. Dokonując transformacji gospodarczej, 
Polska przy wsparciu UE osiągnęła znaczący postęp w 
rozwoju społeczno-gospodarczym [Bałtowski, Mi-
szewski 2006]. Istotną rolę w tych przemianach ode-
grały decyzje o charakterze strategicznym, przypada-
jące na lata 1990-2003, a więc w okresie stowarzysze-
niowym, a następnie od 1 V 2004 r. z pełnym członko-
stwem Polski w Unii Europejskiej. 

Głównym celem tego opracowania jest przedsta-
wienie i omówienie przyjętej przez rząd RP średnio-
okresowej „Strategii rozwoju kraju w perspektywie 
2020 r.” w świetle wcześniejszych dokumentów strate-
gicznych, diagnozy polskiej gospodarki, oraz Strategii 
UE „Europa 2020”. Zamieszczone w tekście informacje 
ilościowe i dane statystyczne pochodzą z Roczników 
Statystycznych GUS i innych źródeł, w tym również 
tekstowe z „Diagnozy na potrzeby Strategii Rozwoju 
Kraju 2020”. 

 
1. Retrospektywne spojrzenie na strategie roz-
wojowe kraju w latach 1990-2004 

 

W realizacji przemian okresu transformacji gospo-
darczej w Polsce przyjmowano różne koncepcje 
związane z określoną strategią rozwojową kraju. 
„Strategię szokową” przemian przyjął rząd Tadeusza 

Mazowieckiego i Sejm w dniu 27 XII 1989 r. według 
koncepcji opracowanej przez Leszka Balcerowicza – 
wicepremiera i ministra finansów, później prezesa 
NBP (2001-2007). Strategia powyższa oparta na wielu 
projektach polityki neoliberalnej, rozpoczęła wdra-
żanie w rozpoczętym procesie transformacji syste-
mowej licznych celów strategicznych, związanych z 
przebudową struktury i sposobu funkcjonowania 
gospodarki [Balcerowicz 1992]. W latach jej realizacji 
1990-1993 uzyskano korzystne rezultaty w gospodar-
ce, m.in. wyjście z recesji w 1992 r., znaczny spadek 
stopy inflacji, liberalizacja handlu, ożywienie i wzrost 
gospodarczy, ale za cenę wzrastającego bezrobocia 
(6,5% w 1990 r., 16,4% w 1993 r.). Stopa inflacji 
zmniejszyła się z 586% w 1990 r. do 35,3% w 1993 r., 
przy tempie wzrostu PKB: 11,6% w 1990 r. do 3,8% w 
1993 r. 

Po jesiennych wyborach do Sejmu w 1993 r. w du-
żej części odrzucona została realizowana strategia 
partykularna, gdyż realia społeczne i gospodarcze 
wskazywały na potrzebę uwzględnienia w większym 
stopniu narzędzi polityki interwencjonizmu pań-
stwowego. Autorem nowej koncepcji  rozwojowej 
nazwanej „Strategią dla Polski” ogłoszonej w 1994 r. 
był Grzegorz Kołodko – wicepremier i minister fi-
nansów w latach 1994-1997 i 2002-2007 [Kołodko 
1994]. Uwzględniając istotną rolę państwa w gospo-
darce, położono główny nacisk na zdynamizowanie 
wzrostu i rozwoju ekonomicznego, który w 1995 r. 
osiągnął 7% i 1997 r. ok. 6,8%. Bezrobocie w tych la-
tach zmniejszono do 14,9% i 10,3%, a stopę inflacji do 
27,8% i 14,9%. 

Sejm RP w dniu 28 I 1997 r. przyjął Narodową Stra-
tegię Integracji, a Komisja Europejska w dniu  
25 III 1998 r. dokument: „Partnerstwo dla członko-
stwa”, wytyczając priorytety dla działań dostosowaw-
czych do wymogów UE i formy wsparcia finansowe-
go w ramach funduszy przedakcesyjnych, najszerzej 
w założeniach Wspólnej Polityki Rolnej (Agenda 
2000). W latach 2001-2004 dynamika PKB wzrastała 
od 1% do 5,3%, stopa bezrobocia utrzymywała się na 
poziomie około 19%, zaś stopa inflacji zmniejszyła się 
z 5,5% do 4,3%. Nadzieje poprawy  sytuacji gospo-
darczej kraju łączyły się z pełnym członkostwem Pol-
ski w UE. 

___________________________ 
*  Strategia przyjęta Uchwałą Rady Ministrów Nr 157 z dn. 25 IX 2012 r. Monitor Polski, Dziennik Urzędowy RP 22 XI 2012 r. Poz. 882 
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2. Długookresowa strategia trwałego  
i zrównoważonego rozwoju kraju  
w perspektywie 2025 r. 
 
„Strategia Polska 2025” opracowana została przez Rzą-
dowe Centrum Studiów Strategicznych we współpracy 
z Ministerstwem Środowiska i przyjęta przez rząd, a 
następnie Sejm w połowie 2000 roku [Polska... 2002]. 
W założeniach tej strategii za podstawowy cel przyjęto 
dobrobyt ludności, nie tylko przez lepsze zaspokojenie 
potrzeb materialnych, ale także zapewnienia życia w 
zdrowym środowisku. Uznano, że bezpieczeństwo 
zdrowotne to także bezpieczeństwo ekologiczne, nie 
pozostające bez wpływu na jakość życia społeczeństwa. 
Nawiązując do idei głoszonych przez Europejską Sieć 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju powołaną w Berli-
nie postawiono na cel nadrzędny: ochronę środowiska i 
promocję działań proekologicznych. Na tej podstawie 
przygotowano Narodową Strategię Ochrony Środowi-
ska i Zrównoważonego Rozwoju. Istotę zrównoważo-
nego rozwoju zapisano w dokumencie ONZ „Środowi-
sko i Rozwój” już w 1972 r.: Pożądany rozwój to taki, 
który nie narusza w sposób istotny i nieodwracalny śro-
dowiska życia człowieka, nie doprowadza do degradacji 
biosfery i godzi prawa przyrody, ekonomii i kultury [Sie-
kierski 2010]. Przez rozwój trwały rozumie się rozwój 
harmonijny i ciągły zapewniający równowagę w tym ład 
przestrzenny [Popławski 2009]. W polskiej Konstytucji 
(1997 r.) w art. 4 stwierdza się: Władze publiczne pro-
wadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologicz-
ne współczesnym i przyszłym pokoleniom. Ochrona śro-
dowiska jest obowiązkiem władz publicznych [Konstytu-
cja RP, 2002]. Ustawa Sejmowa z dnia 27 IV 2011 r. o 
ochronie środowiska, art. 405, precyzuje zasady finan-
sowania ochrony środowiska, gospodarki wodnej i poli-
tyki ekologicznej państwa. 
 

3. Traktat akcesyjny do UE i Narodowy Plan 
Rozwoju na lata 2004-2006 

 
Z podpisaniem Traktatu Akcesyjnego w Atenach w 
dniu 16 IV 2004 r. Polska wraz z dziewięcioma inny-
mi krajami z dniem 1 V 2004 r. stała się pełnopraw-
nym członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem 
upoważniającym do partycypacji w programie finan-
sowym Wspólnoty stał się Narodowy Plan Rozwoju 
(NPR) na lata 2004-2006 [Siekierski 2003]. Za cel 
strategiczny przyjęto rozwijanie konkurencyjności 
gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 
zdolnej do długofalowego i harmonijnego rozwoju, 
zapewniającego wzrost zatrudnienia oraz poprawę 
spójności (ładu) społecznej, ekonomicznej i prze-
strzennej z UE na poziomie krajowym i regional-
nym.Za najważniejszy uznano Zintegrowany Plan 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPOR), który 
składał się z trzech osi rozwojowych: ochrony śro-
dowiska, działań proekologicznych i zrównoważone-

go rozwoju, w tym rolnictwa, wsi i rybołówstwa w 
ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW). 
 Pierwsze lata członkostwa w Unii i realizacji NPR 
przyniosły efekty i korzyści w dynamicznym rozwoju 
kraju, a zwłaszcza eksportu do krajów UE, liczących 
blisko pół miliarda konsumentów, aktualnie w 27 
krajach. W latach 2004-2006PKB ogółem wzrastał z 
5,3% do 6,2%, stopa inflacji zmniejszyła się z 4,3% do 
1,0%, a stopa bezrobocia z 16% do 13,8%. Wolumen 
eksportu wzrósł z 5,2% w 2005 r. do 14,6% w 2006 r. 
 

4. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 
na lata 2007-2013 

 
Nazwę powyższą zastąpiono opracowanym  
w 2005 r. Narodowym Planem Rozwoju na lata 
2007-2013. Przyjęto także nowe dokumenty: Narodo-
wą Strategię Spójności, Rozwoju Regionalnego, Roz-
woju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z uwzględnie-
niem wymogów WPR i ochrony środowiska [Narodo-
we... 2006]. Średnioroczne tempo wzrostu PKB w 2007 
r. było wysokie i wyniosło 5,1%, ulegając do 2010 r. sta-
łemu obniżeniu. Średnia roczna inflacja w latach 2007 
i 2010 utrzymywała się na poziomie 2,5%, stopa bez-
robocia wzrosła do 9,6%, a wolumen eksportu towa-
rów i usług zwiększył się z 9,1% do 10,1%. Polska jako 
jedyna z UE zdołała w tym okresie uniknąć recesji, 
jednakże nie uniknęła spowolnienia gospodarczego 
pod wpływem dekoniunktury światowej. 
 

5. Strategia UE „Europa 2020” a poziom  
krajowy rozwoju Polski na lata 2014-2020 

 
Strategia „Europa 2020” jest horyzontalnym progra-
mem rozwoju UE, zastępując realizowaną od 2000 r. 
„Strategię Lizbońską”. Dążąc do zachowania kompa-
tybilności strategii narodowych ten dokument unijny 
wytycza trzy priorytety: wzrost inteligentny oparty 
na wiedzy i innowacjach, zrównoważony rozwój, 
efektywnie wykorzystujący zasoby z uwzględnieniem 
konkurencyjności, oraz zapewnienie spójności go-
spodarczej, społecznej i terytorialnej, a także wyso-
kiego zatrudnienia. 
 Komisja Europejska przyjęła pięć głównych celów: 
wskaźniki realizacji dla całej UE odnoszące się do 
zatrudnienia, B+R (badania i rozwój), emisji gazów 
cieplarnianych, wzrostu poziomu wykształcenia, 
oraz wsparcia kapitału społecznego. 
 „Wspólne Ramy Strategiczne UE” powstały w celu 
skoordynowania pięciu funduszy unijnych, ujętych w 
„Rozporządzeniu” z dnia 6 X 2011 r., jako pakiet legi-
slacyjny dla realizacji Polityki Spójności w latach 
2014-2020. 
 Poziom krajowy reprezentuje dokument pt. ”Kra-
jowy Program Reform” przyjęty przez Radę Mini-
strów 26 IV 2011 r. w kontekście „Strategii Europa 
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Tabela 1. Podstawowe dane w zakresie stabilności makroekonomicznej w latach 2006-2010 

2020”. Z dziewięciu strategii horyzontalnych na 
szczególną uwagę zasługują: efektywność i innowa-
cyjność gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego i spo-
łecznego, bezpieczeństwo energetyczne i ochrona 
środowiska, rozwój regionalny oraz zrównoważony 
rozwój wsi i rolnictwa. 
 

6. Średniookresowa strategia rozwoju kraju 
na lata 2014-2020 

 

„ŚSRK 2020” jest najważniejszym dokumentem okre-
ślającym cele strategiczne rozwoju kraju do  
2020 r. Zawiera 9 zintegrowanych strategii służących 
realizacji przyjętych celów rozwojowych [Strategia... 
2011]. Scenariusze rozwojowe wynikają m.in. z diagno-
zy stanu gospodarki, barier i  zagrożeń, oraz istnieją-
cych potencjałów i możliwości osiągnięcia dalszego 
rozwoju kraju. Strategia zwraca uwagę na wymiar te-
rytorialny podejmowanych działań, wskazuje na wy-
korzystanie czynników regionalnych rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Uwzględnia realne uwarunko-
wania i trendy rozwojowe, oraz możliwości finanso-
wania przemian.  Strategia opracowana  i opubliko-
wana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 
listopadzie 2011 r. i przyjęta przez rząd w 2012 r. 
 

6.1 Diagnoza na potrzeby strategii w świetle 
uwarunkowań i trendów rozwojowych 

 
Diagnozę przeprowadzono w latach 2007-2010  
w 15 obszarach tematycznych z uwzględnieniem wy-
branych trendów rozwojowych [Diagnoza... 2011].  
 W tym opracowaniu omówione zostanie pięć wy-
branych, najważniejszych aspektów diagnozy doty-
czących funkcjonowania polskiej gospodarki w la-
tach 2007-2010. 
 

6.1.1 Stabilność makroekonomiczna i finanse 
publiczne 
 

Na sytuację ekonomiczną Polski w przyjętych latach 
negatywny wpływ wywarł światowy kryzys finansowy 
i gospodarczy, chociaż jako jedyny kraj uniknęła re-
cesji. Średnioroczne tempo wzrostu PKB ukształto-
wało się na dość wysokim poziomie 4,3% wobec UE–
27, gdzie było bliskie zera. PKB na  
1 mieszkańca kształtował się na poziomie 62% śred-
niego w UE-27. Pod względem wysokości tego 
wskaźnika Polska zajmuje odległe miejsce w UE, wy-
przedzając jedynie Bułgarię, Rumunię, Łotwę i Litwę. 
Obniżył się wolumen eksportu i importu. W całym 
kraju utrzymywał się deficyt obrotów bieżącego bi-
lansu płatniczego, chociaż jego poziom nie stanowił 
zagrożenia dla stabilności makroekonomicznej. 
Ucierpiała aktywność inwestycyjna, zmniejszył się 
także napływ bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych. Nowym zjawiskiem było pojawienie się na zna-
czącą skalę polskich inwestycji za granicą. Istotny 
wpływ na rozwój polskiej gospodarki wywierał na-
pływ środków unijnych. 
 W roku 2008 wyraźnie pogłębiła się nierównowa-
ga finansów publicznych. Deficyt tego sektora zwięk-
szył się z 1,9%PKB w 2007 r. do 7,9% w 2010 r., a dług 
publiczny odpowiednio z 45% do 55% PKB, zbliżając 
się niebezpiecznie do dopuszczalnego pułapu 60%. 
W całym tym okresie deficyt sektora był wyższy od 
średniego w UE-27, wzrastając z 1,9% do 7,9% w la-
tach 2007-2010. Do pogorszenia tej sytuacji nastąpiło 
pod wpływem rosnącego deficytu instytucji rządo-
wych, samorządowych, funduszach ubezpieczeń spo-
łecznych, oraz na skutek spowolnienia gospodarcze-
go (osłabienie wpływów podatkowych), ulegając 
zmniejszeniu o 20% w latach 2008-2010 (tab. 1). 
 
 
 
 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Średnie roczne tempo wzrostu PKB (w %)         6,2          6,8        5,1        1,6          3,8 

PKB na 1 mieszkańca w PPS (UE 27=100)      51,9        54,4      56,4     60,9        62,0 

Średnia stopa inwestycji (w %)      19,7        21,6      22,3     21,2        19,7 

Średnia roczna inflacja, CPI (w %)  1,0          2,5        4,2              3,5          2,6 

Wolumen eksportu towarów i usług (zmiana w %)      14,6          9,1        7,1       -6,8        10,1 

Wolumen importu towarów i usług  
(zmiana w %) 

 
     17,3 

 
      13,7 

 
       8,0 

 
    -12,4 

 
       11,5 

Deficyt obrotów bieżących bilansu płatniczego: 
- w mln USD 
- jako % PKB 

 
  13147 

         2,7 

 
 26501 

         4,7 

 
34957 

       4,8 

 
17155 

        2,1 

 
 20982 

         3,4 

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne  
w Polsce (roczny napływ w mln USD) 

 
19876 

 
23651 

 
14978 

 
13022 

 
  9056 

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą (roczny 
odpływ w mln USD) 

 
    9168 

 
  5664 

 
  4613 

 
  4562 

 
  5664 

Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. MRR, Warszawa 2011 
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Tabela 2. Podstawowe dane w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce w latach 2006-2010 
 

 
6.1.2 Rozwój kapitału ludzkiego i aktywność 
społeczna 
 
W przyjętych latach sytuacja w zakresie kapitału 
ludzkiego wykazywała systematyczną poprawę. 
Wzrastało przeciętne trwanie życia kobiet i męż-
czyzn, dodatnia choć niska stopa przyrostu natural-
nego. Zrównoważenie salda migracji w dwóch ostat-
nich badanych latach zapewnił wzrost ogólnej liczby 
ludności, osiągając w 2010 r. stan 38200,0 tys. osób. 
Poprawiły się wskaźniki zatrudnienia we wszystkich 
grupach, rósł odsetek osób z wyższym wykształce-
niem (ok. 20% ogółu osób), spadała stopa bezrobocia 
w latach 2006-2008, a zaczęła wzrastać w dwóch na-
stępnych do 6,9% w 2010 r., w tym w wieku 15-24 lat 
– 23,7% (tab. 2). Pojawiły się negatywne tendencje 
demograficzne w strukturze wiekowej ludności (spa-
dek udziału osób w wieku produkcyjnym, a wzrost 
udziału w wieku poprodukcyjnym). Ocenia się, że 
liczba osób na stale przebywających zagranicą wyno-
si około 2 mln. Zmniejszyła się wewnętrzna mobil-
ność przestrzenna zasobów pracy. Tradycyjnie niski 
poziom kapitału społecznego w Polsce nie uległ w 
ostatnich latach zasadniczej poprawie (niskie zaufa-
nie do instytucji publicznych i aktywność  społeczna 
obywateli wyrażająca się małym zaangażowaniem w 
działalność organizacji i stowarzyszeń). 
 

 
 

 
6.1.3 Wydajność i innowacje w gospodarce, 
wykorzystywanie technologii cyfrowych 
 
W latach 2006-2010 kontynuowany był proces 
zmian sektorowej struktury gospodarki Polski, a 
więc ze stałym wzrostem udziału usług, a spad-
kiem rolnictwa (tab. 3). Na podkreślenie zasługuje 
systematyczna redukcja dystansu między Polską a 
UE-27 pod względem poziomu wydajności pracy w 
2010 r. Wydajność pracy w Polsce, mierzona war-
tością PKB według parytetu siły nabywczej na 1 
pracującego stanowiła 66,5% średniej dla UE-27, a 
więc o 5,5 pkt. więcej niż w 2006 r. (Słowenia i 
Słowacja 80% średniej UE, około 50% Bułgaria, 
Rumunia). Stan ten w kraju wynikał m.in. z wystę-
pującej tendencji wyrównywania poziomu godzin-
nych kosztów pracy na Jednolitym Rynku Europej-
skim. Ma to istotne znaczenie w kształtowaniu 
czynników przewag konkurencyjności gospodarki 
polskiej w latach 2014-2020 (jakość, marki, inno-
wacyjność, poziom techniki, warunki prowadzenia 
działalności gospodarczej). Te ostatnie w rankingu 
przedstawiały się dla nas coraz mniej korzystnie w 
latach 2006-2010. Z kolei poziom innowacyjności 
gospodarki Polski jest ciągle niezadawalający, o 
czym informują dane zawarte w tabeli 4. 
 
 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Liczba ludności ogółem (w tys., stan na 31 XII) 38125,5 38115,6 38135,9 38167,3 38200,0 

Stopa przyrostu naturalnego  
(na 1000 mieszkańców) 

          0,1           0,3         0,9          0,9           0,9 

Struktura wiekowa ludności (w %): 
- w wieku przedprodukcyjnym 
- w wieku produkcyjnym 
- w wieku poprodukcyjnym 

 
       20,1 
       64,2 
       15,7 

 
       19,6 
      64,4 
      16,0 

 
      19,3 
      64,5 
      16,2 

 
     19,0 
     64,5 
     16,5 

 
        18,7 
        64,4 
        16,9 

Przeciętne trwanie życia (w latach): 
- kobiety 
- mężczyźni 

 
      79,6 
      70,9 

 
     79,7 
     71,0 

 
     80,8 
     71,3 

 
     80,1 
      71,5 

 
       80,6 
        72,1 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata (w %) 
- w tym kobiety 

     54,5 
      48,2 

     57,0 
     50,6 

    59,2 
    52,4 

     59,3 
     52,8 

       59,3 
       53,0 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata (w %)       28,1     29,7     31,6      32,3        34,0 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w %)       17,3     18,3    19,6      20,0        20,5 

Stopa bezrobocia (w %) 
- w tym osób w wieku 15-24 lata 

      13,8 
      29,8 

      9,6 
    21,7 

      7,1 
     17,3 

       8,2 
      20,6 

         9,6 
       23,7 

Migracje wewnętrzne na pobyt stały (w tys.)     473,5   511,3   405,5     403,8      433,6 

Migracje zagraniczne na stałe (w tys.) 
- migracje 
- emigracja 
- saldo 

 
     10,8 
     47,0 
    -36,2 

 
    15,0 
    35,5 
  -20,5 

 
    15,3 
    30,1 

   -14,8 

 
     17,4 
     18,6 
      -1,2 

 
      15,2 
      17,4 
       -2,1 

Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. MRR, Warszawa 2011 
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Tabela 3. Podstawowe dane w zakresie wydajności gospodarki w Polsce w latach 2006-2010 

Tabela 4. Podstawowe dane w zakresie innowacyjności w Polsce w latach 2006-2010 

 

 
 

 
  
W Unijnym Rankingu Innowacyjności za 2010 r. 
Polska została sklasyfikowana na 22 miejscu w 
UE-27. Dystans dzielący Polskę od wielu krajów 
UE jest znaczny, zwłaszcza względem Danii, Fin-
landii, Niemiec i Szwecji, a także średniej unijnej, 
chociaż w przyjętych latach odnotowano w Pol-
sce wyraźny wzrost nakładów na działalność ba-
dawczo-rozwojową. Jest to jednak poziom finan-
sowania sfery B+R stosunkowo niski, podobnie 
jak w Bułgarii, Cyprze, Łotwie, Malcie, Rumunii i 
Słowacji. Wysoce niepokojąca jest niska i maleją-
ca aktywność innowacyjna polskich przedsię-
biorstw. 
 W warunkach, gdy współcześnie głównie po-
stęp technologiczny wyznacza dynamiczny roz-
wój gospodarczy, poprawa innowacyjności w pol-
skiej gospodarce jest warunkiem niezbędnym w 
sprostaniu Polski konkurencyjności międzynaro-
dowej. Dużą rolę w tej dziedzinie odgrywa wyko-
rzystanie technologii cyfrowych. W latach 2007-
2010 odnotowano znaczny postęp w zakresie bu-

 

 
 

 
 

dowy społeczeństwa informacyjnego, zwłaszcza  w 
rozwoju e-administracji. Większość wskaźników w 
tym obszarze zbliża się do średniego poziomu unij-
nego np. dostęp przedsiębiorstw i gospodarstw do-
mowych do Internetu. 
 
6.1.4 Bezpieczeństwo energetyczne, infrastruk-
tura transportowa i stan środowiska 
 
Pomimo stałej tendencji spadkowej, gospodarkę Pol-
ski cechuje nadal wysoka energochłonność, przy re-
latywnie dużej samowystarczalności energetycznej. 
Jednakże w latach 2007-2009 uzależnienie od impor-
tu energii wyraźnie wzrosło (tab. 5). 
 W strukturze zużycia energii pierwotnej dominuje 
węgiel (kamienny i brunatny) z udziałem 57% w 
2009 r. Udział ropy naftowej wynosił 22%, gazu 
ziemnego 14%, innych nośników 7%. Udział węgla w 
produkcji energii elektrycznej wynosił 90%  
w 2009 r. Ten stan jest dużym wyzwaniem we wdra-
żaniu celów polityki klimatycznej UE do 2010 r. 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Struktura pracujących wg sektorów gospodarki  
(udział w %): 
- sektor I 
- sektor II 
-sektor III 

 
 

15,8 
30,0 
54,2 

 
 

14,7 
30,8 
54,5 

 
 

14,0 
31,9 
54,1 

 
 

13,3 
31,1 
55,6 

 
 

12,9 
30,2 
56,9 

Udział usług rynkowych w wartości dodanej brutto  
(w %) 

50,1 49,8 50,2 49,9 50,1 

Wydajność pracy na 1 pracującego (UE 27=100) 61,1 62,2 62,2 
 

65,4 
66,5 

Udział wyrobów wysokiej i średnio wysokiej techniki w 
produkcji sprzedanej w przemyśle (w %) 

31,6 31,5 31,1 31,7 . 

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej (po-
zycja w rankingu Doing Business Banku Światowego) 

75 74 76 72 70 

Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. MRR, Warszawa 2011 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową  
(jako % PKB) 

0,56 0,57 0,60 0,68 . 

Udział podmiotów gospodarczych w nakładach na 
działalność badawczo-rozwojową ( w %) 

25,1 24,5 26,6 27,1 . 

Liczba patentów udzielonych rezydentom polskim  
(na 1 mln mieszkańców) 

29,4 41,3 38,0 40,2 36,3 

Przedsiębiorstwa przemysłowe ponoszące nakłady na 
działalność innowacyjną (jako % przedsiębiorstw w 
przemyśle) 

37,3 31,8 31,9 29,6 . 

Miejsce Polski w UE-27 w europejskich rankingach 
innowacyjności (EIS/IUS) 

25 24 23 23 22 

Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. MRR, Warszawa 2011 
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Tabela 5. Podstawowe dane w zakresie zaopatrzenia w energię i bezpieczeństwa energetycznego w 
Polsce w latach 2006-2010 

Tabela 6. Podstawowe dane w zakresie infrastruktury transportowej w Polsce w latach 2006-2010 

Tabela 7. Podstawowe dane w zakresie ochrony  
środowiska w Polsce w latach 2006-2010 

 
 

 
 

 
 
 W strukturze zużycia energii pierwotnej dominuje 
węgiel (kamienny i brunatny) z udziałem 57% w 2009 r. 
Udział ropy naftowej wynosił 22%, gazu ziemnego 14%, 
innych nośników 7%. Udział węgla w produkcji energii 
elektrycznej wynosił 90% w 2009 r. Ten stan jest dużym 
wyzwaniem we wdrażaniu celów polityki klimatycznej 
UE do 2010 r. 
 Z kolei stan infrastruktury transportowej stanowi 
również duże wyzwanie rozwojowe. Niemniej w latach 
2007-2010 nastąpiło istotne przyspieszenie rozwoju sys-
temu transportowego m.in. dzięki wykorzystaniu 
znacznych środków z funduszy europejskich (tab. 6). 
 Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc  w Europie 
pod względem długości autostrad i dróg ekspresowych, 
co wpływa negatywnie na dostępność komunikacyjną w 
skali międzynarodowej kraju i jego regionów. Gęstość 
sieci kolejowej jest dość wysoka, co odpowiada gęstości 
Wielkiej Brytanii. W tym sektorze systematycznie od-
notowuje się poprawę, chociaż stan techniczny infra-
struktury kolejowej jest wciąż niezadowalający, wyma-
gający znacznych nakładów na modernizację. Duży 
potencjał wzrostu reprezentuje transport lotniczy z wy-
raźną dynamiką rozwojową w latach 2009-2010. 
 W latach 2007-2009 polepszył się stan środowiska 
naturalnego w Polsce, co było w dużej mierze  
związane z wdrażaniem regulacji unijnych (tabela 7).

 
 

 
 

 
 
 Między rokiem 2006 i 2009 emisja gazów cieplarnia-
nych w ekwiwalencie CO2 obniżyła się o 6,4%, SO2 w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca aż o około 30%, 
a tlenków azotu o około 11% per capita. Emisja pyłów 
spadła w tym okresie o 14%. 
 
 
 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Energochłonność gospodarki  
(w kg ekw. Ropy na 1000 EUR PKB)* 

 
425,4 

 
396,8 

 
384,0 

 
363,7 

 
. 

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
zużyciu energii elektrycznej (w %) 

 
    2,8 

 
    3,5 

 
    4,2 

 
    5,8 

 
. 

Uzależnienie od importu energii  (udział importu netto 
w zużyciu energii w %) 

 
  20,1 

 
  25,7 

 
  30,6 

 
   31,7 

 
. 

Cena gazu ziemnego (jako % średniej w UE-27): 
- przemysł 
- gospodarstwa domowe 

 
  83,4 
  77,6 

 
  85,1 
  75,0 

 
  94,7 
  80,2 

 
   83,0 
   69,7 

 
108,2 
  86,9 

Cena energii elektrycznej (jako % średniej w UE-27): 
- przemysł 
- gospodarstwa domowe 

 
   72,2 
   86,4 

 
  66,0 
  80,6 

 
  93,0 
  82,0 

 
  89,7 
  72,6 

 
101,1 
  86,5 

*Uwagi: zużycie energii pierwotnej w relacji do PKB w cenach stałych z 2000 r. 
Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. MRR, Warszawa 2011 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010 

Łączna długość autostrad (w km) 663 663 785 849 857 

Łączna długość dróg ekspresowych  
(w km) 

297 330 452 522 675 

Długość linii kolejowych dostosowanych do prędkości  
160 km/godz. i więcej  (w km) 

   1303    1307  1439   1568 . 

Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. MRR, Warszawa 2011 

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2010 

Emisja gazów cie-
plarnianych w ekwi-
walencie O2 

(1988=100) 

 
71,4 

 
71,1 

 
70,2 

 
66,8 

Emisja pozostałych 
zanieczyszczeń po-
wietrza (w kg na 1 
mieszkańca): 
- SO2 
- NOx 

 
 

32,1 
24,2 

 
 

31,9 
22,6 

 
 

26,1 
21,8 

 
 

22,6 
21,5 

Ludność korzystająca 
z oczyszczalni ście-
ków (jako % ludności 
ogółem) 
w tym:  - miasto 
                - wieś 

 
 
 

61,4 
86,2 
22,0 

 
 
 

62,2 
86,6 
23,8 

 
 
 

63,1 
86,9 
25,7 

 
 
 

64,2 
88,1 
26,9 

Źródło:  Diagnoza na potrzeby Strategii Rozwoju Kraju 2020. 
MRR, Warszawa 2011 
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 Z oczyszczalni ścieków skorzystało w 2009 r. 64,2% 
mieszkańców Polski, tj. o 28% więcej niż w 2006 r. przy 
dużym zróżnicowaniu między miastem a wsią. Zasoby 
wodne na 1 mieszkańca stanowią zaledwie 3,6% śred-
niej europejskiej. Ponadto problemem nie do końca 
rozwiązanym jest zaopatrzenie ludności w wodę odpo-
wiednio wysokiej jakości. Z sieci wodociągowej korzy-
stało w 2009 r. 87,2% mieszkańców Polski, w tym 95,2% 
w miastach, 74,7% na wsi. Odsetek korzystających z 
sieci kanalizacyjnej w 2009 r. wynosił 61,5%, w tym na 
wsi tylko 23,5%. 
 
6.1.5 Usługi publiczne, spójność społeczno-
terytorialna 
 

Stwierdza się ogólnie niezadowalający stan dostępu do 
usług publicznych i ich jakość. Przedmiotem po-
wszechnej krytyki jest zwłaszcza dostęp do opieki 
zdrowotnej. 
 Bezrobocie i wielodzietność, zróżnicowanie docho-
dowe w Polsce, zwłaszcza w warunkach dekoniunktury 
gospodarczej spowodowały zagrożenie ubóstwem i wy-
kluczeniem społecznym. Udział procentowy osób do-
tkniętych tym zjawiskiem wynosił 39,5% w 2006 r. i 
27,8% w 2009 r. Jest to obszar szerszy w Polsce niż 
przeciętny w krajach UE-27. Według danych Eurostatu 
w 2008 r. aż 22% dzieci i młodzieży w Polsce (do 18 lat) 
żyło w sferze ubóstwa relatywnego. Wyższe wskaźniki 
mają tylko Rumunia i Bułgaria. Ogółem osób dotknię-
tych ubóstwem relatywnie , a więc w dochodach niż-
szych od 60% średniej krajowej w 2010 r. - było w Pol-
sce 17,6%. 
 Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju gospodarczego 
Polski stwarza zagrożenie trwałą marginalizacją peryfe-
ryjnych obszarów wiejskich, poprzemysłowych, przy-
granicznych, oraz  o niskiej dostępności transportowej, 
szczególnie na terenie wschodniej części kraju (lubel-
skie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmiń-
sko-mazurskie). Cechują się bowiem najniższym po-
ziomem rozwoju gospodarczego, w tym szczególnie 
infrastruktury technicznej i społecznej. 
 

6.2 Cel i obszary strategiczne oraz Priorytety 
rozwojowe 

 
Celem głównym ŚSRK jest wzmocnienie gospodar-
czych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów 
zapewniających szybszy zrównoważony rozwój kraju 
dla poprawy warunków życia ludności. Akcent strate-
giczny został położony w głównej mierze na wzmoc-
nienie potencjałów zapewniających dynamiczny roz-
wój, zwłaszcza w miejscach, sektorach i dziedzinach 
opóźnionych, czemu służy 9 strategii zintegrowanych. 
Wizja rozwojowa oparta została na programach i tren-
dach opisanych w „Diagnozie na potrzeby Strategii 
Rozwoju Kraju 2010”. Nadrzędnym zadaniem jest za-
pewnienie wzrostu konkurencyjności i efektywności 
gospodarki. Spójność społeczna, gospodarcza i teryto-

rialna ma być osiągnięta poprzez zrównoważony i har-
monijny rozwój. Przekształcenia instytucjonalne mają 
za cel zapewnienie wyższej jakości funkcjonowania in-
stytucji, organizacji i kapitału społecznego. Strategia 
uwzględnia w swych założeniach uwarunkowania roz-
wojowe, zewnętrzne (sytuacja światowa i UE), oraz 
wewnętrzne (sytuacja demograficzna, kapitał ludzki, 
innowacyjność gospodarki, opóźnienia rozwojowe, stan 
środowiska, rola nauki, dostępność finansowa). ŚSRK 
wytycza 3 obszary strategiczne działań prorozwojo-
wych, wskazując zarazem na priorytety rozwojowe. 
 
6.2.1 Obszar I.  Sprawne i efektywne państwo 
 
Cele rozwojowe w tym obszarze odnoszą się do: 
1. Przejścia od administrowania do zarządzania 

rozwojem, co stanowi nową jakość w praktyce kiero-
wania, uporządkowania kompetencji i instrumentów 
wdrożeniowych. Dotyczy to przede wszystkim narzędzi 
strategicznych – jako pierwszy priorytetowy kierunek 
interwencji publicznej. Drugim – przyjęto zwiększenie 
aktywności i instytucji publicznych m.in. przez wpro-
wadzenie modelu menedżerskiego zarządzania pu-
blicznego, oraz poprawa komunikacji ze społeczeń-
stwem. Trzecim priorytetem będzie utworzenie jedne-
go centrum informatycznego w kraju, a czwartym po-
prawa jakości prawa. Piątym priorytetem jest zapew-
nienie ładu przestrzennego, oraz wdrożenie krajowego 
systemu monitorowania zjawisk przestrzennych oraz 
regulacji i podejmowania decyzji legislacyjnych. 
2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe.  
Wytyczone priorytety kierunku interwencji publicznej 
obejmują: modernizację struktury wydatków publicz-
nych, poprawę efektywności wykorzystania środków, 
zwiększenie wykorzystania środków pozabudżetowych. 
3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i aktywności obywateli. Z 
tym celem łączy się przezwyciężanie słabości i uzyska-
nie skuteczniejszego działania wymiaru sprawiedliwo-
ści, a także wzrost aktywności kapitału społecznego, 
również dla zwiększenia bezpieczeństwa obywateli oraz 
utrwalenie bezpieczeństwa narodowego. 
 
6.2.2 Obszar II. Konkurencyjna gospodarka 
 
Zwiększenie konkurencyjności gospodarki jest kluczo-
wym zadaniem, warunkującym dalszy rozwój kraju i 
przyszłość Polski. Istotny wpływ na realizację tych ce-
lów będzie miało zwiększenie stabilności makroeko-
nomicznej, produktywność i wydajność pracy, oraz 
eksportu towarów i usług. Znajduje to uzasadnienie w 
tak sformułowanych celach: 
1. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, co 
wiąże się z przyjęciem następujących priorytetów: 
uzdrowienia finansów publicznych dla zmniejszenia 
deficytu oraz zwiększenie dochodów budżetowych, 
zwiększenie inwestycji, przygotowanie do wprowadze-
nia euro, wzrost eksportu m.in. dzięki zwiększeniu  
udziału bezpośrednich inwestycji zagranicznych. 
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2. Wzrost wydajności pracy, cel ten powinien być 
osiągany najszybciej w sektorach zaawansowanych 
technologii, usług, oraz najwyższej wartości dodanej. 
Priorytetowe kierunki interwencji publicznej obejmują: 
zwiększenie produktywności gospodarki, wzrost udzia-
łu nowoczesnych przemysłów, zwiększenie konkuren-
cyjności i modernizacji rolnictwa w warunkach zrów-
noważonego rozwoju, poprawa warunków do prowa-
dzenie działalności gospodarczej, ze szczególnym 
uwzględnieniem sektora MŚP m.in. poprzez rozwój 
infrastruktury transportowej. 
3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki. W tej 
dziedzinie mamy w porównaniu z wieloma krajami 
dużo do nadrobienia. Dlatego przyjęto, że w najbliższej 
dekadzie musi nastąpić znaczne zwiększenie innowacji 
w gospodarce m.in. poprzez wykorzystanie potencjału 
badawczego dużych ośrodków naukowych i dydak-
tycznych. Priorytetowe kierunki interwencji publicznej 
odnoszą się do: wzrostu popytu na wyniki badań na-
ukowych, podwyższenia stopnia komercjalizacji badań, 
zapewnienie kadr dla B+R (rozwój systemu kształcenia 
specjalistów), zwiększenie wykorzystania rozwiązań 
innowacyjnych. 
4.  Rozwój kapitału ludzkiego. Największe znaczenie 
dla jego rozwoju odgrywa sytuacja demograficzna, oraz 
w zakresie zasobów pracy m.in. występowanie barier  
zatrudnienia, niedostosowania edukacji do potrzeb 
rynku pracy, itp. Priorytetowe kierunki interwencji pu-
blicznej: zwiększenie aktywności zawodowej (młodzie-
ży przystępującej do pracy, niepełnosprawnych, wydłu-
żenie aktywności wiekowej, elastyczne formy zatrud-
nienia), poprawa jakości kapitału ludzkiego, zwiększe-
nie mobilności zawodowej i przestrzennej (rozwój in-
frastruktury transportowej). 
5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfro-

wych. Obecne  zapóźnienia wymagają przyspieszenia 
rozwoju informatyzacji kraju. Priorytetowe kierunki 
interwencji publicznej to: zapewnienie powszechnego 
dostępu do Internetu, upowszechnienie stosowania 
technologii cyfrowych, odpowiednia jakość treści i 
usług cyfrowych.  
6. Efektywność energetyczna i poprawa stanu śro-

dowiska. Dla osiągnięcia tego celu przyczynia się roz-
wój konkurencyjnych rynków paliw i energii. W strate-
gii zakłada się istotne zmiany w strukturze nośników 
energii, zmniejszenia zużycia energii, paliw i gazu, oraz 
dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw nośników 
energii. Przy czym przewiduje się znaczne zwiększenie 
energii z źródeł odnawialnych oraz energetyki jądrowej. 
Dotychczas w strukturze zużycia energii pierwotnej 
dominuje węgiel kamienny i brunatny – z udziałem 
57%,  ropy naftowej 22%, gazu ziemnego 14% i pozosta-
łych 7% w 2009 r. W zakresie ochrony środowiska uzy-
skano znaczące postępy. Obszary chronionego krajo-
brazu zajmują 22,6% terytorium kraju. W ramach „Sieci 
Natura 2000” funkcjonuje 141 obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (15,6% powierzchni kraju). 

 Priorytetowe kierunki interwencji publicznej: racjo-
nalne gospodarowania zasobami z zachowaniem róż-
norodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju, 
poprawa efektywności energetycznej (modernizacja 
sektora i dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych), 
zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, poprawa 
stanu środowiska, oraz kreowanie postaw proekolo-
gicznych, adaptacja do zmian klimatu dla ograniczenia 
negatywnych skutków suszy, powodzi i innych sytuacji 
katastroficznych. 
7. Zwiększenie efektywności transportu. Polska in-
frastruktura transportowa stanowi jeden z najsłabszych 
elementów gospodarki. Jednakże w latach 2006-2010 
nastąpiła wyraźna poprawa w tej dziedzinie, dzięki du-
żemu zasilaniu finansowemu ze środków UE. Zakłada 
się dalszy znaczący postęp w tej dziedzinie w latach 
2014-2020.Priorytetowe kierunki interwencji odnoszą 
się do: zwiększenia efektywności zarządzania w sekto-
rze transportowym, modernizacji i rozbudowy połą-
czeń transportowych, udrożnienia obszarów wiejskich, 
zwłaszcza poprawy płynności ruchu w ośrodkach du-
żych. 
 
6.2.3 Obszar III. Spójność społeczna i teryto-
rialna  
 
Zawiera sformułowane trzy cele strategiczne: 
1. Integracja społeczna – dla przyspieszenia przemian 
w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego 
i uzyskanie konwergencji na poziomie europejskim. 
Stąd przyjęte priorytety: zwiększenie aktywności osób 
wykluczonych, bądź też zagrożonych marginalizacją w 
społeczeństwie, zmniejszenie ubóstwa, szczególnie w 
grupach społecznych, najbardziej zagrożonych. 
2. Zapewnienie dostępu i zapewnienie określonych 

standardów usług publicznych. Temu celowi służyć 
mają następujące priorytety: podnoszenie jakości i do-
stępności usług publicznych, zwiększenie efektywności 
systemu świadczenia usług publicznych. 
3. Wzmocnienie mechanizmów dyfuzji oraz inte-

gracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wyko-

rzystania potencjałów regionalnych. Priorytetowe 
kierunki interwencji publicznej skupiają się na: tworze-
niu warunków instytucjonalnych, prawnych i finanso-
wych do realizacji działań rozwojowych w regionach 
kraju, wzmocnienia ośrodków podejmujących różne 
działania w zakresie funkcji metropolitarnych o zna-
czeniu krajowym i międzynarodowym, sprzyjanie roz-
wojowi miast subregionalnych, oraz umacnianie poten-
cjału obszarów wiejskich poprzez ich wielofunkcyjny 
rozwój m.in. dla tworzenia pozarolniczych miejsc pracy 
na wsi, zwiększenie spójności terytorialnej dla zwięk-
szenia dostępności transportowej, eliminowanie zagro-
żeń dla obszarów wiejskich, poprzemysłowych i przy-
granicznych. 
 Ramy realizacyjne strategii mają silne konotacje z 
możliwościami finansowania wymienionych progra
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mów rozwojowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalne-
go wraz z Kancelarią Prezesa RM opracowało strukturę 
przewidywanych wydatków w omawianych latach.  
Największy udział zakłada się dla edukacji i oświaty, 
zdrowia, ochrony środowiska, cyfryzacji i innowacji, 
oraz transportu i rolnictwa. Wskazano na potrzebę za-
angażowania środków na poziomie około 3,5 bln zł ze 
środków publicznych, co stanowi około 17,5% PKB 
średniorocznie w latach 2011-2020. Około 18% wydat-
ków ma być pokryte ze środków Unii Europejskiej a 
25% z krajowych jednostek samorządu terytorialnego. 
Uzupełnienie ich ma pochodzić ze środków prywat-
nych. 
 

7. Zakończenie 

 

Przedstawione opracowanie stanowi studium histo-
rycznego podejścia do kwestii rozwoju społeczno-
gospodarczego w ujęciu strategicznym, głównie śred-
niookresowym  w III Rzeczpospolitej. Zgodnie z wy-
mogami nowoczesnego rozwoju wskazano na istotne 
aspekty realizacji strategii rozwoju kraju  po 1989 r., tj. 
powiązanie przemian ekonomicznych i społecznych z 
procesem integracji europejskiej oraz transformacji go-
spodarczej w kierunku budowy systemu rynkowego na 
wzór krajów zachodnich. W przyjętych rozważaniach 
uwzględniono dwa historyczne etapy tych przemian, a 
mianowicie: okres stowarzyszeniowy, a następnie peł-
nego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
 W pierwszej części okresu przedakcesyjnego naświe-
tlono istotę i osiągane efekty gospodarcze w realizacji 
strategii szokowej Leszka Balcerowicza, „Strategii dla 
Polski” Grzegorza Kołodko, oraz dwóch dokumentów, a 
więc Długookresowej Strategii Trwałego i Zrównowa-
żonego Rozwoju w perspektywie 2025 r., oraz Narodo-
wej Strategii Integracji w latach 1997-2003, nawiązują-
cych do pełnej integracji z UE. 
 W drugiej części, a więc okresu pełnego członkostwa 
Polski w UE od połowy 2004 r. wskazano na znaczenie i 
rangę wdrażania uzgodnionych z UE dokumentów pt. 
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, a następnie 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 
2007-2013. 
 W ujęciach tabelarycznych zestawiono, a w tekście 
scharakteryzowano przy pomocy głównych wskaźni-
ków makroekonomicznych – sytuację gospodarczą kra-
ju w realizacji przyjętych strategii. W rozważaniach 
tych uwzględniono nie tylko kontekst krajowy możli-
wości rozwojowych kraju w przyjętych latach, ale także 
wpływy zewnętrzne, np. sytuacji gospodarczej UE i in-
nych krajów na ich przebieg, a więc szczególnie deko-
niunktury światowej w latach 2008-2010. 
 W nowej perspektywie planistycznej po 2013 r. 
omówiono opracowane dwa szczególnie ważne doku-
menty tj. Strategii „Europa 2020” oraz kompatybilny z 
nią projekt „Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 
2020” (ŚSRK). Średniookresowa Strategia Rozwoju Kra-
ju 2020 przyjęta przez Radę Ministrów jest najważniej-

szym dokumentem określającym cele strategiczne roz-
woju kraju do 2020 r. Oparta została na wnikliwej dia-
gnozie w świetle uwarunkowań i trendów rozwojo-
wych. Zawiera trzy obszary strategiczne z określonymi 
celami i priorytetami rozwojowymi. Pierwszy obszar 
dotyczy budowania sprawnego i efektywnego państwa, 
drugi – konkurencyjnej gospodarki, a trzeci spójności 
społecznej i terytorialnej. Polityka rozwoju przyjęta w 
strategii zakłada realizację  zadań, przy jednoczesnej 
redukcji deficytu finansów publicznych. Dokonano sza-
cunków wydatków rozwojowych  na lata 2011-2010 w 
oparciu o kryteria makroekonomiczne. Średnioroczne 
tempo wzrostu PKB w latach 2014-2020 określano na 
poziomie 3,7%. 
 W perspektywie 2014-2020 można spodziewać się 
utrzymania finansowania ze środków UE na poziomie 
zbliżonym do wielkości przyjętych w latach 2007-2013, 
tj. w granicach 400-440 mld zł. Na realizację Polityki 
Spójności około 280-320 mld zł. Z kolei dla rolnictwa i 
wsi przewiduje się około 120 mld zł, w tym na płatności 
bezpośrednie blisko 74 mld zł. Warunkiem korzystania 
z tych środków unijnych jest współfinansowanie ze 
środków krajowych. 
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Tomasz Wojewodzic, Robert Witkowicz 
 

Dynamika zmian liczebności beneficjentów jednolitej 

płatności obszarowej w makroregionie Małopolska  

i Pogórze  
 

 

 
 

Wprowadzenie 
 

 

Płatności bezpośrednie należą do głównych in-
strumentów oddziaływania na rolnictwo w krajach 
Unii Europejskiej. Pierwotnym celem płatności 
bezpośrednich wprowadzonych w 1992 r. było re-
kompensowanie rolnikom obniżek dochodów spo-
wodowanych znaczną obniżką cen gwarantowa-
nych. W wyniku kolejnych reform wiązka celów, 
które planowano osiągnąć poprzez dopłaty bezpo-
średnie ulegała poszerzeniu. W konsekwencji obec-
nie poprzez ten instrument realizowane są m.in. 
takie cele jak: 

� wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych, 
� utrzymywanie użytków rolnych w dobrej kul-

turze rolnej, 
� rekompensowanie rolnikom kosztów wynika-

jących z dostarczania przez nich tzw. dóbr pu-
blicznych (m.in. ochrona zasobów natural-
nych, przeciwdziałanie zmianom klimatycz-
nym, gospodarka wodna, utrzymanie różno-
rodności biologicznej i wytwarzanie energii 
odnawialnej). 

System wsparcia dopłatami bezpośrednimi, zasa-
dy dostępu do systemu oraz wysokość dopłat są 
zróżnicowane w poszczególnych krajach UE. W 
Polsce podobnie jak w większości państw przyję-
tych do UE po 2003 r., obowiązuje uproszczony sys-
tem płatności SAPS, a wysokość dopłat była stop-
niowo zwiększana w taki sposób, aby w 2013 r. osią-
gnąć 100%. W dalszym ciągu jednak ze względu na 
tzw. historyczny system naliczania dopłat, płatności 
bezpośrednie otrzymywane przez polskich rolników 
są znacznie niższe niż te, które otrzymują rolnicy w 
krajach tzw. UE-15.  Celem niniejszego opracowania 
jest zaprezentowanie zmian w liczebności benefi-
cjentów Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) na 
obszarze o szczególnie rozdrobnionej strukturze 
agrarnej, jakim jest Małopolska i Pogórze1. 

                                                           
1 Makroregion ten według nomenklatury FADN tworzą woje-
wództwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie 

 
System Jednolitej Płatności Obszarowej   
w Polsce 

 

W uproszczonym systemie płatności bezpośrednich 
(SAPS) dopłatami objęte są użytki rolne utrzymy-
wane w dobrej kulturze rolnej. Wysokość dopłaty 
przypadająca na 1 ha uzależniona jest od mających 
charakter historyczny kategorii tj.: plon referencyj-
ny zbóż, powierzchnia upraw polowych, liczba 
zwierząt oraz powierzchna referencyjna użytków 
rolnych. Przyjęcie w wyniku negocjacji przedakce-
syjnych niskiego poziomu referencyjnego (z lat, gdy 
te wielkości kształtowały się na niekorzystnym dla 
Polski poziomie) miało istotny i negatywny wpływ 
na wysokość stosowanych obecnie stawek. Strat z 
tego wynikłych nie jest w stanie zrekompensować 
nawet stosowanie uzupełnień z budżetu krajowego. 

Największą liczbę beneficjentów JPO odnotowa-
no w Polsce w 2005 roku i wynosiła ona 1 469,0 tys. 
Wzrost liczby beneficjentów w stosunku do roku 
2004 spowodowany był m.in. wzrostem akceptacji 
społeczności wiejskiej procesu integracji, opanowa-
niem procesu aplikacji oraz uporządkowaniem kwe-
stii własnościowych gruntów. Po roku 2005 syste-
matycznie zmniejszała się liczba osób aplikujących 
o dopłaty (ryc. 1).  
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Ryc. 2. Liczba beneficjentów JPO w makroregionie Małopolska i Pogórze 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Małopolskie Podkarpackie Śląskie Świętokrzyskie

Źródło: System Informacji Zarządczej ARiMR (23.12.2013; http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/23122013_Platn_bezp.7-13.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W latach 2005-2012 liczba aplikacji zmniejszyła się 

o 8,4%, a liczba wydanych przez ARIMR decyzji o 
przyznaniu JPO zmniejszyła się o 7,6% (ryc. 1).  

Jednocześnie w tym samym okresie ponad dwu-
krotnie wzrosła wartość zrealizowanych płatności 
(+222,9%). W kampanii 2012 r. wypłacono w całej 
Polsce w ramach tego instrumentu ponad 10,2 mld zł. 
Spadek liczby beneficjentów przy równoczesnym 
wzroście puli środków przeznaczonych na ten cel 
spowodował wzrost wskaźnika średniej wartości do-
płat na gospodarstwo z 2,2 tys. zł w 2005 r. do 7,5 tys. 
zł w 2012 r.  

 
Zróżnicowanie przestrzenne zmian  
liczebności beneficjentów JPO 

 
Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolni-
czą systematycznie się zmniejsza. Jednocześnie ob-
serwujemy również zmniejszanie się liczby benefi-
cjentów JPO. Zmiany te dotyczą również makrore-
gionu Małopolska i Pogórze (ryc. 2), a ich tempo jest 
znacznie szybsze niż średnie tempo w skali kraju.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W latach 2005-2012 liczba beneficjentów JPO 

zmniejszyła się w województwie śląskim o 15,1%. 
Nieznacznie wolniej ubywało beneficjentów w pozo-
stałych województwach (małopolskie - 14,2%, pod-
karpackie - 10,8%, świętokrzyskie - 11,3%). 
 Przyczyn zmian liczby beneficjentów JPO należy 
upatrywać w kilku równolegle postępujących proce-
sach tj.: 

− koncentracji ziemi i produkcji (podmioty silniej-
sze ekonomicznie wchłaniają ziemię uwalnianą z 
gospodarstw rezygnujących z działalności rolni-
czej - wypadających z systemu),  

− podziale małych gospodarstw (efektem jest 
pojawiające się nowych gospodarstw niespeł-
niających kryteriów JPO), 

− porzucaniu użytkowania gruntów (np. wą-
skich działek w trudnym terenie), co prowadzi 
do wymuszonego opuszczenia systemu JPO 
przez rolnika niespełniającego kryteriów ob-
szarowych, 

− zmianie sposobu wykorzystania ziemi rolni-
czej, m.in. przekwalifikowanie gruntów na ce-
le nierolnicze np. zabudowa, zalesienie. 
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Mapa 1. Zmiana liczby beneficjentów w latach 2009-2012 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych DPiS ARIMR 
(znak sprawy: DPiS-052-75/WIiP-PZA/11 oraz DPiS-052-
259/WWZiIP-JS/13) 

  
 

 
 
 
 Przeprowadzone analizy szczegółowe dla lat 2009-
2012 pozwoliły wyodrębnić w makroregionie Mało-
polska i Pogórze zwarte obszary o zdecydowanie 
szybszym zmniejszaniu się liczby beneficjentów JPO 
(mapa 1). 
 Proces największej redukcji liczby beneficjentów 
JPO po 2009 r. obserwowany był na obszarach obsłu-
giwanych przez biura powiatowe ARiMR w Skarży-
sku-Kamiennej (-19,3%), Tarnobrzegu (-13,9%) oraz 
Suchej Beskidzkiej (-13,3%). Ponadto przynajmniej co 
dziesiąty beneficjent zrezygnował z płatności na ob-
szarze powiatów obsługiwanych przez biura powia-
towe w Końskich (-11,9%), Nisku (-11,9%), Myśleni-
cach (-11,1%), Nowym Targu (-10,6%), Stalowej Woli 
(-10,1%) i Kolbuszowej (-10,0). 
 Dalszych badań wymaga poszukiwanie przyczyn 
wzrostu liczby beneficjentów zaobserwowany w po-
wiatach: dąbrowskim (+0,1%), raciborskim (+0,2%), 
przemyskim (+0,2%), jasielskim (+0,3%) oraz kro-
śnieńskim (+1,8%). Biorąc pod uwagę, że rok 2012 jest 
pierwszym rokiem, w którym dla tych jednostek od-
notowano wzrost, podejrzewać należy, że będzie on 
miał charakter incydentalny spowodowany podzia-
łami gospodarstw lub czasowym powrotem do dzia-
łalności rolniczej (lub utrzymania gleby w dobrej 
kulturze), na gruntach z których uprawy zrezygno-
wali dotychczasowi dzierżawcy. Postawiona hipoteza 
wymaga jednak sprawdzenia w przyszłości. 

 
 

 
Podsumowanie 

 
 

Analiza przebiegu 
zmian liczebności  
beneficjentów JPO 
wskazuje na brak ja-
kiejkolwiek interakcji 
pomiędzy liczą benefi-
cjentów w poszcze-
gólnych latach a wo-
jewództwami. Ozna-
cza to, że bez względu 
na wyjściową liczbę 
beneficjentów JPO w 
roku 2004 (znacząco 
różną w wojewódz-
twach) dynamika 
zmian liczby wniosko-
dawców w latach była 
podobna. W makrore-
gionie wydzielono 
cztery zwarte obszary 
charakteryzujące się 

relatywnie dużym ubytkiem liczby beneficjentów 
JPO, co w praktyce oznacza duże zaawansowanie 
na ich terenie procesu odchodzenia dotychczaso-
wych właścicieli ziemi rolniczej od prowadzonej 
działalności. Ograniczanie liczby beneficjentów 
JPO może wynikać ze zmian strukturalnych o cha-
rakterze pozytywnym, tj. koncentracji ziemi i pro-
dukcji, może być również wynikiem zmian o cha-
rakterze negatywnym, tj. dalszych podziałów ma-
łych gospodarstw rolnych, które na skutek nad-
miernego rozdrobnienia wypadają z systemu JPO, 
porzucania ziemi rolniczej. Weryfikacja tych przy-
puszczeń wymaga jednak prowadzenia dalszych 
badań w terenie. Trudne do wytłumaczenia wydaje 
się również występowanie pojedynczych powia-
tów, w których nastąpił wzrost liczby beneficjen-
tów JPO w latach 2009-2012. 
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Wprowadzenie 

 

Roślinność niedrzewiasta, którą stanowią trawy pa-
stewne, rośliny motylkowate i wiele innych roślin dwu-
liściennych, od zawsze stanowiła pożywienie zwierząt 
dziko żyjących jak też udomowionych. Wynikało to z 
wielu rozmaitych walorów, a przede wszystkim, paszo-
wych. Walory te to: duża smakowitość, strawność bio-
masy, a także odżywczość, wynikająca z zawartości 
białka, energetycznych węglowodanów, soli mineral-
nych, mikroelementów, witamin w takich względem 
siebie proporcjach, jakie dla zwierząt są odpowiednie. 
Nie bez znaczenia jest również fakt, że pasza trawiasto-
zielna jest korzystnie umieszczona, co umożliwia sto-
sunkowo łatwe jej pobieranie przez zwierzęta. Ważne 
jest również to, że przygryziona przez zwierzęta już w 
stosunkowo krótkim czasie odrasta, będąc ponownie 
apetyczna, świeża i pokarmowo pełnowartościowa. Ży-
wienie zwierząt gospodarskich runią trawiasto–zielną 
jest więc bardzo wskazane, ponieważ w pełni zaspokaja 
ich potrzeby pokarmowe, daje stosunkowo wysoki 
efekt produkcyjny (przyrost ciężaru zwierząt)  oraz ko-
rzystnie wpływa na ich zdrowie i wydłużenie życia.  
 Zwierzęta gospodarskie w całym okresie letnim po-
winny być żywione pastwiskowo, ponieważ w znaczą-
cy sposób obniża to koszty żywienia, a tym samym 
także koszty produkcji zwierzęcej. Żywienie pastwi-
skowe zwierząt jest też bardzo korzystne i z tego 
względu, że pobieranie paszy pastwiskowej połączone 
jest nierozłącznie z gimnastyką, co bardzo wyraźnie 
dodatnio wpływa na kondycję i właściwą budowę 
zwierząt. W czasie pobierania paszy pastwiskowej, 
zwierzę nie pozostaje na miejscu, ale przez cały czas 
przemieszcza się (spaceruje) po pastwisku. Ponadto 
skubiąc trawę, wykonuje ciągłe ruchy głową i szyją, co 
jest niewątpliwie gimnastyką, wyraźnie zwiększającą 
umięśnienie całego grzbietu. W badaniach  niemiec-
kich prowadzonych już stosunkowo dawno pod kie-
runkiem [Klappa 1971], stwierdzono, że krowa pasąca 
się na pastwisku z odpowiednią do tego runią,  prze-
chodzi w ciągu doby około 20 km i robi około 20 ty-
sięcy skubnięć trawy. Czy to nie jest więc wysiłek, któ-
ry stanowi ćwiczenie gimnastyczne? To dzięki tym 
właśnie ruchom, zwierzęta korzystające z pastwisk, 
mają tak dobrą kondycję i prawidłową budowę ciała i 
wynikające z nich korzyściami fizjologiczne.  

 Oprócz wymienionych korzyści zdrowotnych, pa-
stwiskowe żywienie zwierząt gospodarskich jest też 
najmniej kosztowne. Według Instytutu Ekonomiki 
Rolnictwa, żywienie pastwiskowe w porównaniu z ży-
wieniem oborowym tą samą zielonką pastwiskową, 
skoszoną i dowiezioną do obory jest prawie o połowę 
tańsze, a względem żywienia paszami wyprodukowa-
nymi na gruntach ornych wynosi tylko około 1/3 kosz-
tów żywienia. Wytłumaczenie tego jest bardzo proste. 
Na pastwisku zwierzęta obsługują się same. Odpada 
koszenie i dowożenie paszy do obory, a w przypad-
kach produkcji pasz na gruntach ornych także uprawa 
roli, siew oraz koszt nasion. Z powyższych względów, 
żywienie pastwiskowe zwierząt gospodarskich jest 
najtańsze, co przekłada się również na produkcję 
zwierzęcą, która staje się bardziej opłacalna. 
     Użytki zielone powinny być w każdych warunkach 
geograficznych podstawą żywienia zwierząt gospodar-
skich, a szczególnie przeżuwaczy, gdyż pochodząca z 
nich pasza jest dla nich najbardziej odpowiednia. Nie-
stety, obecnie pasze pochodzenia łąkowo- pastwisko-
wego nie są wystarczająco doceniane i często zastępo-
wane paszami pochodzącymi spoza użytków zielonych, 
a nawet wytwarzanymi metodami przemysłowymi. Ja-
kie są skutki takiego żywienia mogliśmy się już przeko-
nać po wystąpieniu takich chociażby schorzeń zwierząt 
jak choroba szalonych krów, która dziesiątkowała bydło 
w krajach Europy zachodniej przed kilkunastu laty. To 
chyba najlepiej przemawia za potrzebą żywienia zwie-
rząt gospodarskich, paszami łąkowo–pastwiskowymi.  
 

Użytki zielone a środowisko przyrodnicze 

 

W środowisku przyrodniczym użytki zielone, odgrywa-
ją ważną i różnorodną rolę. Hydrologiczne znaczenie 
użytków zielonych polega zarówno na stosunkowo du-
żej retencji wód opadowych jak też bardzo dużej ich 
transpiracji. Prończuk (1977), obliczył, że tereny łąko-
wo-pastwiskowe naszego kraju retencjonują średnio 
około 10% ilości opadu rocznego, to znaczy ponad dwa 
razy więcej niż wszystkie istniejące u nas zbiorniki re-
tencyjne, których liczba przekracza 100.  
 Jakie to ma znaczenie dla funkcjonowania występu-
jących w nim ekosystemów, trudno byłoby przecenić. 
Dzięki takiej retencji użytków zielonych, ich gleby są 
lepiej uwilgotnione. Sprzyja to rozwojowi rosnącej 
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tam roślinności oraz produkowanej biomasy, a także 
aktywności biologicznej drobnoustrojów glebowych. 
Temu też przypisać należy wcześniejsze ruszanie we-
getacji runi łąkowo–pastwiskowej na wiosnę i dłuższe 
jej trwanie w okresie jesieni niż np. drzew oraz krze-
wów, które na wiosnę jeszcze są, a w jesieni już są bez-
listne, podczas gdy trawy są zielone, rosną i zachodzi 
w nich proces fotosyntezy. Dzięki takiemu właśnie, 
przedłużonemu okresowi wegetacji, roślinność łąkowa 
pochłania w ciągu roku prawie takie same ilości CO2 i 
dostarcza do powietrza atmosferycznego takie same 
ilości O2 jak 30–40 letni las mieszany. Wynosi to oko-
ło 10 ton CO2 oraz ponad 7 ton O2/ha. Są to ilości 
znaczące w bilansie tlenowym atmosfery. Z tego też 
względu ekosystemy trawiaste są w środowisku przy-
rodniczym formacjami roślinnymi o dużym znaczeniu 
ekologicznym. Współczynnik transpiracji runi łąko-
wo–pastwiskowej jest na ogół większy niż roślinności 
leśnej, a także roślin uprawianych na gruntach ornych. 
Wynosi on około 700, co  oznacza, że na wyproduko-
wanie 1 kg s.m. roślinności łąkowo–pastwiskowej, po-
trzebne jest aż 700 litrów wody, którą ruń musiała 
pobrać z gleby, a następnie wytranspirować, czyli wy-
parować do atmosfery. Przy wydajności użytku zielo-
nego wynoszącej np. 5 ton s.m/ha (co stanowi średnią 
krajową) z 1 ha łąki wytranspirowało do powietrza 
znajdującego się nad łąką 3,5 mln litrów wody czyli 3 
500 ton. Jeżeli przyjmiemy, że czas potrzebny na wy-
produkowanie takiej ilości biomasy wynosił 150 dni, to 
każdego dnia transpirowało z tego hektara użytku 
zielonego 23,33 t wody. Takie ilości, wyparowane do 
powietrza nie są bez znaczenia. Kondensują one, czyli 
osadzają się na unoszonych się w powietrzu cząstecz-
kach pyłów dyspersyjnych. W konsekwencji więc stają 
się one cięższe i szybciej opadają na powierzchnię 
użytku zielonego, a przez to powietrze staje się bar-
dziej czyste. Nawilżanie powietrza przez transpirację 
jest też korzystne z tego względu, że wpływa korzyst-
nie na samopoczucie zwierząt przebywających na 
użytkach zielonych, a także ludzi. Oprócz transpiracji 
z wielu roślin, a szczególnie kwiatowych rosnących w 
runi użytków zielonych, wydzielają się również olejki 
eteryczne oraz związki chemiczne o nazwie fitoncydy, 
które mają właściwości bakteriobójcze względem 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Dzięki temu po-
wietrze nad użytkami zielonymi jest czyste, zdrowe 
oraz o odpowiedniej wilgotności.  
 Synergizm działania tych trzech czynników wykorzy-
stują już od pewnego czasu w leczeniu ludzi lekarze 
szwajcarscy, którzy chorym na niewydolności dróg od-
dechowych, dolegliwości serca, a nawet depresje psy-
chiczne, bóle głowy itp., zalecają, szczególnie w dni 
słoneczne i ciepłe, przebywanie przez pewien czas na 
powierzchniach trawiastych o runi wielogatunkowej, 
najlepiej z dużym udziałem roślin kwiatowych. Nawet 
już stosunkowo krótkie, co najmniej półgodzinne prze-
bywanie w takich warunkach, poprawia samopoczucie, 
regeneruje siły, łagodzi stresy, uśmierza ból głowy i 

usposabia człowieka optymistycznie do rzeczywistości. 
Wynika to głównie stąd, że w dni słoneczne i ciepłe  
z runi trawiasto–zielnej jest silniejsza transpiracja, a 
więc powietrze jest mniej zanieczyszczone, więcej wy-
dziela się z roślin lotnych olejków i fitoncydów, co ste-
rylizuje występujące w powietrzu bakterie chorobo-
twórcze, a tym samym czyni powietrze zdrowszym. 
Oddychanie takim powietrzem przynosi więc bardzo 
wyraźne korzyści zdrowotne. Nie bez znaczenia jest też 
przy tym kwiecistość murawy trawiastej, która dostar-
czając patrzącemu pozytywnych doznań psychicznych 
synergizuje poszczególne oddziaływania zdrowotne 
roślinności użytków zielonych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jak więc z powyższego wynika użytki zielone są nie 
tylko sanatoriami dla zwierząt [Kostuch i Panek 1999], 
ale również ludzi. Piękne krajobrazowo tzw. kwietne 
łąki, powinny być zatem w większym stopniu wykorzy-
stywane w celach terapeutycznych niż to ma miejsce 
obecnie. 

 

Rośliny lecznicze 

 

Z terapeutyką ekosystemów trawiastych wiąże się 
również ziołolecznictwo. Bez przesady można po-
wiedzieć, że użytki zielone są najbardziej naturalny-
mi aptekami. Z badań przeprowadzonych na ten te-
mat przez autora [Kostuch 1996, 2001], wynika, że w 
składzie botanicznym runi trawiastych, użytków zie-
lonych, zarówno na niżu jak też w górach, dominują 
rośliny o znanych już właściwościach leczniczych. Z 
wymienionych badań wynika, że na łąkach nizinnych 
średnio 62% z liczby gatunków tworzących ruń ma 
właściwości terapeutyczne, a w terenach górskich aż 
ponad 70%. Zauważono również, że zwierzęta rośli-
ny terapeutyczne pobierają selektywnie i tylko wte-
dy, kiedy z powodu zaistniałych dolegliwości choro-
bowych, danego zioła potrzebują np. z powodu laksy, 
czyli silnego rozwolnienia, przeziębienia itp. Wtedy 
wyjadają z runi te gatunki, które na daną przypa-
dłość są najbardziej skuteczne. Rośliny o właściwo-
ściach terapeutycznych znajdują się we wszystkich 
rodzinach botanicznych.  

Fot. 1. Ruń łąkowo-pastwiskowa. Fot. A. Tworzyk 
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W rodzinie traw, terapeutyczne właściwości mają 
następujące gatunki: perz właściwy, życica trwała, 
tomka wonna. 

Z rodziny motylkowatych: lucerna siewna, no-
strzyk żółty, szczodrzeniec, prawie wszystkie gatunki 
koniczyn, przelot polny, wilżyny, komonica, traga-
nek szerokolistny, janowiec i kozieradka. 
  Z rodziny złożonych:  krwawnik pospolity, nawło-
cie, stokrotka, ukwap dwupienny, kocanki, krwawnik 
kichawiec, bylica piołun i b. pospolita, podbiał, sta-
rzec zwyczajny i s. jakubek, dziewięćsił bezłodygowy, 
mniszek pospolity, ostrożeń warzywny, podróżnik, 
wężymord, jastrzębiec, kosmaczak. 

W rodzinie różowatych, właściwościami leczni-
czymi wyróżniają się: rzepik więzówka błotna i 
bulwkowa, kuklik, jeżyna popielica, poziomki, pię-
ciornik kurze ziele i p. gęsi, krwiściąg lekarski oraz 
przywrotniki. 

Rodzina baldaszkowatych, ma również wiele ga-
tunków leczniczych. Są to: biedrzeńce, marchew łą-
kowa, pasternak siewny, kminek, podagrycznik, sele-
ry, barszcz dzięgiel, szalej oraz  szczwół. 

Z rodziny krzyżowych właściwości lecznicze mają: 
rzeżucha łąkowa i rz. gorzka, stulisz lekarski, gorczy-
ca, chrzan, tasznik. 

W rodzinie wargowych są to: ożanki, bluszczyk 
kurdybanek głowienki, bukwica, szałwia czyścica, 
lebiodka, macierzanki, mięta.  

Z innych rodzin botanicznych powszechnie wystę-
pują: babki, goryczki, centuria, przytulie, kozłek le-
karski, ciemiężyce, zimowit jesienny, czosnek łąko-
wy, szachownica, szafran, kosaciec żółty, turzyca pia-
skowa, skrzypy, pokrzywy, szczaw, rdest wężownik i 
ostrogorzki, komosa strzałkowata, połonicznik, fio-
łek trójbarwny, dziurawiec, rozchodnik ostry, 
krwawnica, wiesiołek, ślaz len przeczyszczający, bo-
dziszek, iglica, pierwiosnki, tojeść rozesłana, borów-
ki, żywokost, żmijowiec zwyczajny, dziewanny, prze-
tacznik, świetlik, naparstnice.   

Na około 400 gatunków roślin występujących na 
użytkach zielonych naszego kraju aż ponad 250 sta-
nowią rośliny lecznicze. Takiego bogactwa terapeu-
tycznego nie ma w żadnym innym ekosystemie. Po-
niżej przytoczono rośliny, które są najbardziej przy-
datne przy leczeniu schorzeń i dolegliwości występu-
jących u zwierząt gospodarskich: 
� Zioła leczące nieżyty przewodu pokarmowe-

go: mniszek pospolity Taraxacum officinalis, pę-
pawa dwuletnia Crepis biennis, brodawnik pospo-
lity Leontodon hispidus, czosnek łąkowy Allium 
vineale, ślaz zaniedbany Malva neglecta, prawo-
ślaz lekarski Althaea officinalis, babka Plantago 
lanceolata i Plantago major, rdest ptasi Polygo-
num aviculare, szałwia łąkowa Salvia pratensis, 
szałwia okółkowa Salvia verticillata, macierzanka 
zwyczajna Thymus pulegioides, żywokost lekarski 
Symphytum officinale; 

� Zioła regulujące przemianę materii: poziomka 
Fragaria viridis, perz właściwy Agropyron repens, 
nostrzyk żółty Melilotus officinale,  przywrotniki 
Alchemilla sp, krwawnik pospolity Achillea mille-
folium, dziurawiec Hypericum maculatum, mięta 
Mentha sp. – wszystkie gatunki, wiesiołek dwu-
letni Oenothera biennis, bratek trójbarwny Viola 
tricolor, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica; 

� Zioła poprawiające strawność i zapobiegające 
wzdęciom: kminek pospolity Carum carvi, mar-
chew łąkowa Daucus carota, biedrzeniec większy 
Pimpinella major, rumianek Chamomilla recutita; 

� Zioła poprawiające czynności serca: arnika 
górska Arnica montana, pięciornik gęsi Potentilla 
anserina, podbiał Tussilago farfara, serdecznik 
Leonurus cardiaca, kozłek lekarski Valeriana offi-
cinalis; 

� Zioła przeciw rozwolnieniu: centuria pospolita 
Cantaurium erythraea, borówka czarna Vacci-
nium myrtillus, szczaw kędzierzawy Rumex cri-
spus, szczaw zwyczajny Rumem acetosa, mięta 
pieprzowa Mentha piperata; 

� Zioła leczące przeziębienia: bławat łąkowy Cen-
taurea jacea, krwiściąg lekarski Sanguisorba offici-
nalis, dziewanny Verbascum sp., nawłoć pospolita 
Solidago virgaurea,  tasznik pospolity Capsella bur-
sa pastoris, więzówka błotna Filipendula almaria; 

� Zioła inhibitujące rozwój komórek nowotwo-
rowych: pierwiosnek lekarski Primula veris,  pię-
ciornik kurze ziele Potentilla erecta, podróżnik 
Cichorium intybus, przetacznik lekarski Veronica 
officinalis. 
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Ptaki w środowisku 

 
 

 
Ptaki są przedstawicielami fauny, które stosunkowo 
łatwo można zobaczyć lub usłyszeć. Wynika to 
głównie stąd, że występują najczęściej gromadnie, są 
stosunkowo mobilne i zachowują się na ogół niezbyt 
cicho, dając o sobie znać różnymi głosami. Podzi-
wiane też zawsze były przez człowieka za umiejęt-
ność latania, czyli unoszenia się i przemieszczania 
się w przestrzeni powietrznej jak też za wydawanie 
przez niektóre z nich pięknych i bardzo melodyjnych 
ptasich śpiewów. Okazałe ubarwienie piór wzbudza-
ło zachwyt, a nawet było naśladowane przez ludzi w 
ich ubiorze. Niektóre zaobserwowane zachowania 
ptaków odnoszono od wieków do ludzi; np. ,,dumny 
jak paw”, ,,sokole oko”, ,,sęp”,  ,,papuga”, czy ,,gąska”. 
Ptaki były obecne w piosenkach, obrzędach ludo-
wych i mitologii, znalazły także  miejsce w poezji: 
,,...Młodości, orla twych lotów potęga...”, ,,...Do kraju 
tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gru-
szy bocianie”. 
 Dyrektywa Ptasia UE, istniejąca już od 1979 roku 
w EWG, która obliguje kraje członkowskie do jak 
największej ochrony ptaków, uwzględnia nie tylko 
wymienione powyżej walory ptaków, ale przede 
wszystkim, ich ogromną rolę, jaką odgrywają w śro-
dowisku przyrodniczym. Funkcjonowanie ekosyste-
mów bez ptaków jest prawie niemożliwe. Ptaki są 
największymi regulatorami liczebności entomofauny, 
czyli świata owadów i wielu innych zwierząt, które 
stanowią ich pożywienie i są zazwyczaj szkodnikami 
roślin, a niekiedy także zwierząt. Ptaki zjadają nie 
tylko organizmy żywe, ale także padlinę. Dzięki te-
mu pełnią w środowisku przyrodniczym ważną rolę 
sanitarną. Aż strach pomyśleć, co by się działo gdyby 
zabrakło ptaków. Środowisko byłoby cuchnące od 
rozkładającej się w nim padliny i niebezpieczne dla 
zdrowia i życia ludzi i zwierząt, którzy w takim śro-
dowisku by się znajdowali, gdyż skażenie bakteriami 
chorobotwórczymi byłoby nie do zniesienia. Ptaki 
temu wszystkiemu zapobiegają, zjadając obumarłe 
organizmy zwierzęce i w ten sposób nie dopuszczają 
do ich bakteryjnego procesu gnicia, ze wszystkimi 
tego konsekwencjami.   
 Innym ważnym zadaniem ptaków jest zoochoria, 
czyli rozprzestrzenianie roślin i nie tylko roślin bo 
zwierząt również, przez ptaki. Odbywa się to w roz-
maity sposób, albo przez tak zwaną ektozoochorię 
albo endozoochorię. Pierwsza polega na przenoszeniu 

przez ptaki, jak też i inne zwierzęta, nasion roślin ale i 
zwierząt, np. ikry ryb na zewnętrznej powierzchni 
swych organizmów, np. na skórze, upierzeniu, no-
gach, a w przypadku ludzi także na butach, ubraniu, 
narzędziach, środkach transportu itp. Jest to zupełnie 
przypadkowe, gdyż nasiona przyczepiają się samo-
czynnie, przy pomocy rozmaitych wytworów czep-
nych (haczyków, zadziorków, kolców, czy też kle-
istych substancji, jak to ma miejsce w przypadku na-
sion jemioły). Przyczepiać się mogą one na pewien 
czas do zwierząt, ludzi oraz rozmaitych przedmiotów. 
Ptaki np. rozprzestrzeniają jemiołę (Viscum album L.) 
w ten sposób, że zjadają miąższ z jej owoców (nibyja-
gód), a same nasiona wypluwają, co zresztą nie jest 
takie proste, bo są one oblepione kleistą substancją. 
Dlatego po wypchnięciu ich z dzioba, ptak (najczęściej 
jemiołuszka) musi przycisnąć je jeszcze dziobem do 
gałęzi drzewa. Dopiero tak przyklejone do gałęzi na-
siona jemioły mają szansę wykiełkować i rozwijać się, 
korzystając z jego soków i zawartych w nich asymilan-
tów, nieodzownych do wzrostu oraz dalszego rozwoju 
jemioły, która na drzewie pasożytuje. W podobny spo-
sób rozprzestrzeniane są ryby. Ich ikra jest również 
kleista i stosunkowo łatwo przykleja się do nóg i piór 
ptaków wodnych, a potem przenoszących się na inne 
akweny czy wody płynące i tam pozostawiających ikrę. 
To jest też przyczyną samozarybiania się nowych 
zbiorników wodnych. Endozoochoria to drugi sposób 
rozprzestrzeniania roślin zarówno przez ptaki jak też 
przez inne zwierzęta. Polega on na zjadaniu owoców 
oraz wydalaniu z odchodami zwierząt pestek, które w 
przewodzie pokarmowym nie ulegają uszkodzeniu i 
nie tracą zdolności kiełkowania. Oprócz pestek, także 
nasiona niektórych jagód, również nie tracą zdolności 
kiełkowania po przejściu przez przewód pokarmowy 
zwierząt, a szczególnie ptaków. Pozwala to między 
innymi wyjaśnić dlaczego na odłogowanych gruntach 
ornych oprócz roślin anemochorycznych, których na-
siona rozprzestrzeniane są przez wiatr, występują też 
rośliny zoochoryczne, a szczególnie o owocach pest-
kowych. Zazwyczaj wkraczają one jako pierwsze na 
tereny rolnicze, na których zaniechano uprawy roślin 
rolniczych. Są to przede wszystkim: głóg jednoszyjko-
wy (Crataegusmonogyna), śliwa tarnina (Prunusspino-
sa), dereń świdwa (Cornussanguinea), dzika róża (Ro-
sa canina), jałowiec pospolity (Juniperuscommunis), 
jarzębina (Sorbusaucuparia), czeremcha zwyczajna 
(Padusavius), czarny bez (Sambucusnigra) i inne.  



EKOLOGIA I OCHRONA KRAJOBRAZU NR 3-4(75-76)/2013 

 

42 WiD 

Wymienione właściwości ptaków są całkowicie wy-
starczające do uznania ich za niezbywalny element śro-
dowiska przyrodniczego. Z tego względu wymagają 
troskliwej ochrony, a tym bardziej, że liczba gatunków 
ptaków na ziemskim globie nie jest zbyt duża, gdyż 
wynosi około 8600. W porównaniu chociażby z rośli-
nami naczyniowymi, które liczą ponad 200 tys. gatun-
ków jest to naprawdę mało. Sytuację tę jednak ratuje 
fakt, że zdecydowana większość ptasich gatunków ma 
bardzo liczne populacje, liczące nawet niekiedy po kil-
kadziesiąt tysięcy osobników. W Polsce ptaków gniaz-
dujących na terenie naszego kraju jest niecałe 200 ga-
tunków, podczas gdy roślin naczyniowych około 2300 
gatunków. Pomimo tak niewielkiej liczebności gatun-
ków ptaków odnosimy wrażenie o ich wszechobecno-
ści. Wynika to stąd, że łatwo je postrzegamy, kiedy 
przelatują albo dochodzą do nas ich głosy. Jesteśmy też 
przekonani, że ptaki, które słyszymy są trwale związane 
ze środowiskiem naszego życia. Tak jest istotnie tylko 
w znikomym zakresie. Nawet bowiem w grupie ptaków 
synantropijnych najbardziej blisko trzymających się 
siedzib ludzkich tzw. zimujących u nas jest bardzo ma-
ło. Są to między innymi wróbel (Passerdomesticus), 
kawka (Corvusmonedula), gawron (Corvusfrugilegus) 
oraz parę innych.  Z pozostałych ptaków do osiadłych w 
naszym kraju wymienić można między innymi takie 
jak: bażant (Phasianuscolchicus), bielik (Haliaeetusalbi-
cilla), mysikrólik (Regulusregulus), strzyżyk (Troglody-
testroglodytes), rudzik (Erithacusrubecula ), kowalik 
(Sittaeuropaea), szczygieł (Cardueliscarduelis), dzięcioł 
duży (Dendrocopos major), dzięcioł trójpalczasty (Pico-
idestridactylus), gil (Pyrrhulapyrrhula), pluszcz (Cinclu-
scinclus), pójdźka (Athenenoctua), dzięcioł zielo-
ny (Picuscanus), kuropatwa (Perdixperdix), mewa 
pospolita (Laruscanus), sójka (Garrulusglanda-
rius), orzechówka (Nucifragacaryocatactes), sro-
ka (Pica pica), dzięcioł czarny (Dryocopusmar-
tius), płomykówka (Tyto alba), puszczyk (Strixa-
luco), krzyżówka (Anasplatyrhynchos) oraz kil-
kanaście innych.  

Olbrzymia większość to ptaki wędrowne. 
Można więc powiedzieć, że ptaki należą do naj-
bardziej mobilnych grup zwierząt, które prze-
mieszczają się na bardzo dużych odległościach 
liczących niekiedy nawet po kilka tysięcy kilome-
trów jak np. te, które przenoszą się z kontynentu 
na kontynent. Zresztą przemieszczanie się pta-
ków nie jest cechą charakterystyczną wyłącznie 
ptaków wędrownych, gdyż tzw. ptaki osiadłe też 
nie siedzą na miejscu, ale przemieszczają się, z 
tym, że na mniejsze odległości. W zależności od 
długości pokonywanej drogi, mamy ptaki długo i 
krótko dystansowe. Do ptaków długodystanso-
wych należą ptaki, które na okres zimowy lecą z nasze-
go kontynentu na inne, np. do Afryki. Natomiast do 
krótkodystansowych należą te, które przemieszczają się 
w obrębie kontynentu europejskiego, szczególnie z 
północy na południe. Przykładem pierwszych jest bo-

cian biały (Ciconiaciconia), a drugich skowronek 
(Alaudaarvensis), który na okres zimy przemieszcza 
się do Europy południowo-zachodniej, gdzie klimat 
jest cieplejszy.  

Już wymienione przykłady wskazują na to, że po-
wodem wędrówki ptaków są przede wszystkim ko-
rzystniejsze warunki klimatyczne, z którymi wiąże 
się też występowanie większych ilości pożywienia. To 
te właśnie czynniki są motorem napędowym wędró-
wek sezonowych ptaków na tak dalekie odległości 
wynoszące nawet po kilka tysięcy kilometrów.  

Zachodzi więc pytanie, dlaczego ptaki nie pozostają 
na swoich zimowiskach np. w Afryce na stałe, gdzie 
zawsze jest ciepło i dostatek pokarmu, ale lecą z po-
wrotem taki kawał drogi. Powszechnie znane jest 
porzekadło, „gdzie się, kto ulągnie, tam ciągnie”. To 
ptaki są właśnie najlepszym potwierdzeniem tego 

Fot. 2. Łabędzie gniazdujące nad Baryczą. Fot. J. Kostuch 

Fot. 1. Bocian biały w gnieździe. Fot. A. Tworzyk  
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porzekadła. Wracają do naszego i każdego innego 
kraju, który był miejscem ich urodzenia. Dlaczego 
jednak na miejsce lęgu wybrały sobie tak odległe 
miejsca, to już trudniej zrozumieć. Interpretacje tego 
zjawiska są różne. Uważa się, że wylęgnięcie i wyro-
śnięcie w surowszych warunkach klimatycznych jest 
pewnego rodzaju hartowaniem, które uodparnia pta-
ki na niekorzystne warunki środowiska. Chociaż 
niewątpliwie tak jest, to przecież w krajach ciepłych 
lęgnie się wiele ptaków, które pozostają tam przez 
cały czas i nie są w porównaniu z ptakami wędrują-
cymi mniej sprawne i żywotne chociaż takich spad-
ków temperatury, a nawet śniegu jak się niekiedy 
zdarzają już po przylocie wiosną bocianów lub in-
nych wędrownych ptaków to by z pewnością nie 
przetrwały.  

Ciekawy jest również fakt, że ptaki, które od nas 
odlatują na zimę do ciepłych krajów, mając tam lep-
sze warunki klimatyczne oraz troficzne nie rozhar-
towują się, nie rozleniwiają i nie pozostają tam na 
stałe, tylko wracają do miejsc ulęgnięcia, chociaż 
niekiedy bywa tak, że nie odlatują na okres zimowy 
do ciepłych krajów ale pozostają na miejscu. Przy-
kładem tego mogą być: łabędź niemy (Cygnusolor), 
sójka (Garrulusglandarius), co zostało ujęte w porze-
kadle „wybiera się sójka za morze, ale wybrać się nie 
może”, kos (Turdusmerula), który coraz częściej zi-
muje w mieście, czy też czapla siwa (Ardeacinerea). 
Uważa się również, że ptaki wędrowne długodystan-
sowe dzięki swym przelotom na tak długich dystan-
sach zachowują swoją kondycję, którą to cechę prze-
kazują następnemu pokoleniu. Do tak dalekich lotów 
niedopuszczone są osobniki słabe, które nie byłyby w 
stanie dolecieć do miejsca przeznaczenia. Niedo-
puszczone do lotu i pozostawione na okres zimy, 
zostaną przez surowe warunki oraz brak pożywienia 
w sposób naturalny wyeliminowane z populacji. Tak-
że z osobników dopuszczonych do lotu, część nie 
osiągnie celu, bowiem nie wytrzyma tak uciążliwej 
podróży. Na miejsce przeznaczone dolecą tylko 
osobniki najsilniejsze. To one właśnie po wiosennym 
powrocie do kraju w którym gniazdują, przekażą swe 
cechy genetyczne nowemu pokoleniu, które też musi 
być zdolne do dalekich lotów sezonowych. Loty te są 
bardzo wyczerpujące. Dlatego ptaki wędrowne na-
gromadzają w swym ciele duże ilości tłuszczu. Dzięki 
temu energetycznemu składnikowi mogą pokonywać 
bez zatrzymywania się znaczne przestrzenie np. nad 
akwenami morskimi i oceanicznymi.  

Szlaki przelotu ptaków wędrownych poznane zo-
stały stosunkowo nieźle dzięki obrączkowaniu prowa-
dzonemu już od 1740 roku. Dopiero jednak od po-
czątku XX wieku zaczęto na szeroką skalę umieszczać 
na obrączkach dane informacyjne o miejscu obrącz-
kowania oraz dacie. W ten sposób zaobrączkowano 
już ponad 50 mln ptaków, co pozwoliło dość dokład-
nie poznać geografię przelotu znacznej większości 
ptaków wędrownych. Stwierdzono, że niektóre ptaki 

wędrowne przelatują w ciągu roku aż 36 000 km, czyli 
prawie tyle ile ma obwód ziemi na równiku. Oprócz 
sezonowych lotów ptaków wędrujących, także inne 
ptaki, które są osiadłe w miejscach lęgowania, też 
przemieszczają się z rozmaitych powodów. Najczę-
ściej lecą codziennie na żerowiska. Zmieniają miejsce 
pobytu okresowo. W okresie letnim przebywają w gó-
rach, a zimowym na dolinach np. niektóre pełzacze i 
kuraki. Sikorka, rudzik, mewa śmieszka i mewa sre-
brzysta oraz jastrząb na okres zimy zbliżają się do ob-
szarów mieszkalnych. Jaskółkowate (Hirundinidae), do 
których zalicza się gniazdujące naszym kraju dymów-
ki, oknówki i  brzegówki latają na różnych wysoko-
ściach w zależności od panującej pogody. Natomiast 
jerzyki (Apusapus), mylone często z jaskółkami, mogą 
nieprzerwanie przebywać w powietrzu nawet do 2-3 
lat. Niektóre ptaki poruszają się tylko wzdłuż wybrze-
ży morskich. Inne tylko dolinami, a jeszcze inne tylko 
na pewnych wysokościach. Znane są też inwazyjne 
wędrówki ptaków, które w celach konsumpcyjnych 
przylatują gromadnie na uprawy winorośli, kukury-
dzy, owoców. Niektóre ptaki, jak np. żurawie, z powo-
du dokarmiania przez człowieka zmieniają nawet kie-
runek szlaków wędrownych. Jak z powyższego wynika 
oprócz spełnianej roli w środowisku, ptaki są też nie-
zwykle interesującą grupą zwierząt. 

Dostrzegając znaczenie ptaków, Wspólnota Euro-
pejska przykłada dużą uwagę do zachowania wszyst-
kich występujących gatunków oraz ochrony ich sie-
dlisk. Konkretyzuje się to w wymienionej „Dyrektywie 
Ptasiej”, czyli dyrektywie 2009/147/WE z 30 listopada 
2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Główne jej 
cele to: ochrona przed wyginięciem wszystkich istnie-
jących współcześnie populacji ptaków występujących 
w stanie dzikim w UE, prawne uregulowanie handlu i 
odłowu ptaków oraz przeciwdziałanie pewnym meto-
dom ich odłowu i zabijania.  

Załączniki do tego aktu prawnego określają, jakie 
gatunki ptaków mają być chronione poprzez ochronę 
ich siedlisk, na jakie gatunki ptaków i w jakich okre-
sach roku można polować i nimi handlować, a kiedy 
to jest zabronione, zawierają opis nieakceptowanych 
form odłowu i uboju, a także proponują metody ba-
dań naukowych i eksperymentów na ptakach. Zgod-
nie z ,,Dyrektywą Ptasią” ochrona ma być dokony-
wana poprzez następujące działania: 

• stworzenie obszarów specjalnej ochrony ptaków, 
stanowiących część sieci Natura 2000; 

• utrzymanie i zagospodarowania siedlisk ptaków 
zgodnie z potrzebami ekologicznymi, zarówno w 
ramach specjalnych obszarów ochrony jak i poza 
nimi; 

• przywracania zniszczonych biotopów ptaków; 
• tworzenia biotopów dla ptaków; 
• zakazania umyślnego zabijania lub chwytania ja-

kichkolwiek ptaków jakimikolwiek metodami (z 
wyjątkiem w postaci polowań na gatunki ujęte w 
załączniku 2); 
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• zakazania umyślnego niszczenia lub uszkadzania 
gniazd i jaj ptaków lub usuwania ich gniazd; 

• wybierania jaj ptaków dziko występujących oraz 
zatrzymania tych jaj, nawet gdy są puste; 

• umyślnego płoszenia ptaków, szczególnie w 
okresie lęgowym i wychowu młodych, jeśli mo-
głoby to mieć znaczenie w odniesieniu do celów 
dyrektywy; 

• przetrzymywania ptactwa należącego do gatun-
ków, na które polowanie i których chwytanie jest 
zabronione. 

Nie bez znaczenia dla realizacji tych założeń jest 
powiązanie zadań ochronnych z programami wspar-
cia rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej re-
alizowanej w Unii Europejskiej. Okazuje się bowiem, 
że odpowiednie gospodarowanie, szczególnie na 
użytkach zielonych, może się bardzo pozytywnie 
przyczynić do zachowania cennych gatunków pta-
ków szczególnie, tych których byt, jest ściśle związa-
ny z łąkami i pastwiskami, ze względu na lęgi na tych 
obszarach. W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich jednym z działań jest program rolnośro-
dowiskowy, w którym przewidziano  pakiety, wspie-
rające między innymi podejmowanie działań związa-
nych z ochroną ptaków.  

 
Rolnicy do nich przystępujący otrzymują wspar-

cie finansowe, rekompensujące rezygnacje z peł-
nego wykorzystania runi łąkowej czy pastwisko-
wej. Wprowadzone ograniczenia mają za zadanie 
stworzenie możliwie optymalnych warunków do 
rozwoju ptaków, przy równoczesnym częściowym 
wykorzystaniu użytków zielonych. Zarówno bo-
wiem intensywna gospodarka na łąkach i pastwi-
skach, jak i całkowite jej zaniechanie jest nieko-
rzystne dla ekosystemów, jakie się na nich wytwo-
rzyły w wyniku działalności człowieka.  

W ramach programu rolnośrodowiskowego do 
pakietu 4 oraz 5 (wariant 4.1 oraz 5.1) przystępują 
dobrowolnie ci rolnicy, u których na łąkach lub pa-
stwiskach występuje co najmniej jeden z dziesięciu  
gatunków ptaków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Są to: błotniak łąkowy (Circus pygargus), derkacz 

(Crexcrex), czajka (Vanellusvanellus), brodziec 
krwawodzioby (Tringatotanus), biegus zmienny 

(Calidrisalpina), bekas kszyk (Gallinago-
gallinago), dubelt (Gallinago media), ry-
cyk (Limosalimosa), kulik wielki (Nume-
niusarquata) oraz wodniczka (Acrocepha-
luspaludicola).   
Większość wymienionych gatunków pta-
ków należy do rodziny bekasowatych (Sco-
lopacidae). Jedynie błotniak łąkowy należy 
do jastrzębiowatych (Accipitridae), czajka 
do sieweczkowatych (Charadriidae), der-
kacz do chruścieli (Rallidae), a wodniczka 
do trzciniaków (Acrocephalidae). 

Wszystkie te gatunki są zagrożone w 
wyniku zarówno intensywnego użytko-
wania łąk i pastwisk, gdyż nie pozwala to 
na bezpieczne wyprowadzenie lęgów, 

które są narażone na zniszczenie, ale 
również w wyniku braku użytkowania ru-
ni, gdyż następują zmiany sukcesyjne, 
prowadzące ostatecznie do zakrzaczenia i 

zalesienia terenów trawiastych. Ograniczona 
znacznie zostaje więc powierzchnia siedlisk do ja-
kich przystosowały się te gatunki.  

Wymogi stawiane rolnikom przystępującym do 
programu ochrony siedlisk lęgowych ptaków pole-
gają na  przestrzeganiu wymogów zgodnych z pa-
kietem i wariantem (4.1 lub 5.1), jak również 
uwzględnieniu ewentualnych dodatkowych ob-
ostrzeń, jakie zaleci ekspert ornitolog w dokumen-
tacji przyrodniczej, a które wynikają z przyjętych 
dla danego obszaru planów ochrony

Fot. 3. Program rolnośrodowiskowy powstrzymuje sukcesję  
i chroni cenne siedliska ptaków. Fot. J. Kostuch 

Fot. 4. Derkacz. Fot. N. Paklina 
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przyrody. Sporządzenie dokumentacji przyrodni-
czej i ornitologicznej jest warunkiem przystąpienia 
do programu i stanowi integralną część planu rol-
nośrodowiskowego, jaki jest opracowany przez do-
radcę rolnośrodowiskowego. Rok 2013 był ostatnim 
w ramach programu rolno-środowiskowego 2007-
2013, w którym rolnicy mogli jeszcze na okres pięciu 
lat przystąpić do realizacji ,,ptasich pakietów” i re-
alizować je przez kolejne 5 lat.   

 
 Efekt środowiskowy działań podjętych przez rolni-
ków będzie widoczny dopiero w dalszych latach. 
Program skierowany na ochronę ptaków poprzez 
ochronę ich siedlisk jest uzasadniony, szczególnie, że 
w ostatnich latach znaczna część użytków zielonych 
ulega procesom degradacji w wyniku zaniechania ich 
rolniczego wykorzystania. 
 

Oczekiwać należy, że w jego wyniku nastąpi zaha-
mowanie spadku liczebności populacji objętych nim 
gatunków, a także powstrzymanie postępującej suk-
cesji nieużytkowanych łąk i pastwisk.  
 Wskazane jest także, aby w kolejnych perspekty-
wach finansowych programów rolno środowisko-
wych ,,ptasie pakiety” były kontynuowane, a wyso-
kość wsparcia finansowego zachęcała do ich konty-
nuacji przez rolników, którzy już w nim uczestniczą  

oraz tych, którzy jeszcze tego nie uczynili 
a obszar ich gospodarstwa jest bogaty w 
ornitofaunę. 
 Doświadczenie pokazuje, że jeszcze na-
wet w 2013 roku, mimo że już ostatnim, 
było wielu rolników, którzy zdecydowali 
się na przystąpienie do programu. A z 
pewnością wielu jeszcze się nie zdecydo-
wało. Zatem nadal istnieje możliwość po-
prawy stanu ochrony i kształtowania sie-
dlisk ptaków przez program rolnośrodo-
wiskowy. Nie do przecenienia jest także 
rola edukacyjna, jaką może odegrać eks-
pert ornitolog, sporządzający dokumenta-
cję przyrodniczą, bowiem wyjaśnienie 
rolnikowi celów, dla jakich podejmuje on 

pewne czynności w ramach uczestnictwa 
w programie, będzie skutkować tym, że 
wykonywane będą one w sposób świado-

my, a w przyszłości  pozwolą na wykształcenie 
określonych nawyków, związanych z czynnościami 
pratotechnicznymi (np. rozpoczynanie koszenia od 
środka działki rolnej, co niestety jeszcze nie jest 
powszechna praktyką).  
 Zrozumienie podejmowanych działań ochronnych 
przyczyni się do kształtowania właściwego podej-
ścia nie tylko do ptaków ale i całej przyrody. 
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Fot. 5. Siedliska derkacza w Łupkowie. Fot. J. Kostuch 

Fot. 6. Opóźnienie koszenia łąki sprzyja rozwojowi bioróżnorodnosci  
i chroni miejsca lęgowe ptaków. Fot. J. Kostuch 



TECHNOLOGIA PRODUKCJI NR 3-4(75-76)/2013 

 

46 WiD 

 
 
Maciej Okrajni 
 

Korzyści z integrowanej produkcji w kontekście uwarun-

kowań rolnictwa województwa małopolskiego 
 
 
 

Definicja produkcji integrowanej oraz jej zasady 

 

Od 2014 polskich rolników zaczęły obowiązywać zasady 
integrowanej ochrony roślin. Wiążą się one z obo-
wiązkiem wykorzystywania wszystkich dostępnych me-
tod zwalczania agrofagów w uprawach rolniczych. Z 
pojęciem integrowana ochrona roślin ściśle wiąże się 
pojęcie szersze: integrowana produkcja. Ten sposób 
produkcji żywności wywodzi się z zasad integrowanego 
systemu gospodarowania.  

Definicja integrowanej produkcji pojawiła się w la-
tach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to zaczęto za-
uważać negatywne skutki intensyfikacji rolnictwa. 
Wówczas próbowano znaleźć rozwiązania, które ogra-
niczałyby negatywny wpływ rolnictwa na środowisko, 
przy zachowaniu odpowiedniej skali produkcji żywno-
ści pochodzenia rolniczego. W literaturze naukowej 
wyróżnia się trzy systemy gospodarowania (systemy 
rolnicze): konwencjonalny, integrowany oraz ekolo-
giczny. 

System konwencjonalny, najbardziej rozpowszech-
niony, można podzielić na ekstensywny oraz intensyw-
ny, co ma swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w 
wysokości ponoszonych nakładów bezpośrednich na 
poszczególne uprawy. W systemie intensywnym te na-
kłady oraz efektywność produkcji są wyższe. Natomiast 
system rolnictwa ekstensywnego, którego jednym z 
rodzajów jest rolnictwo ekologiczne, oznacza typowo 
pro-środowiskowe spojrzenie na rolnictwo, w którym 
odchodzi się od stosowania nawozów mineralnych czy 
chemicznej ochrony roślin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Systemem, który można uznać za pośredni między 

tymi dwoma wcześniej wymienionymi jest tzw. inte-
growany system gospodarowania. Każdy z tych syste-
mów ma różne priorytety. Celem głównym omawiane-
go systemu jest gospodarowanie w taki sposób, by uzy-
skiwać ekonomiczną opłacalność przy jak najmniej-
szym, negatywnym oddziaływaniu na środowisko natu-
ralne. Aby osiągnąć takie cele należy gospodarować w 
sposób rozważny, w miarę możliwości precyzyjny, z 
zastosowaniem wielu metod ochrony roślin. 

Każdy z tych trzech systemów rolnictwa można roz-
patrywać z uwzględnieniem kilku determinant (czyn-
ników): płodozmian, uprawa gleby, nawożenie, ochro-
na roślin, koszty, produkcja, opłacalność. 

 Organizacja procesu produkcji rolniczej zgodnej z 
zasadami integrowanego gospodarowania polega na 
ograniczaniu występowania agrofagów, optymalizacji 
nawożenia, a co za tym idzie ograniczaniu wprowadza-
nia substancji chemicznych do środowiska. Zastosowa-
nie właściwego płodozmianu i odpowiedniej uprawy 
ułatwia osiągnięcie zamierzonych celów. 

  
Płodozmian 

  

Jest to pierwszy czynnik generujący przyszłe plonowa-
nie. Właściwy płodozmian ma na celu jak najlepszy 
dobór gatunków do warunków siedliskowych, zapobie-
ganie degradacji gleb, a także ograniczanie nawożenia. 
Odpowiednie następstwo roślin po sobie może istotnie 
zmniejszyć występowanie chwastów, szkodników oraz 
rozwój chorób. Płodozmian integrowany powinien cha-
rakteryzować się różnorodnością gatunkową. Przyjmuje 
się, że w takim płodozmianie udział zbóż, czyli najpow-
szechniejszych roślin uprawnych w Polsce, powinien 
wynosić maksymalnie 50-65%. Warto zaznaczyć, że 
dobrą praktyką jest stosowanie w płodozmianie roślin 
pastewnych oraz poplonów. Dzięki stosowaniu tych 
roślin można zmniejszyć nawożenie azotowe (rośliny 
wiążące azot z powietrza), ograniczyć występowanie 
erozji w okresie zimowym (siew poplonów). Sprzyja to 
również utrzymaniu właściwego poziomu materii or-
ganicznej w glebie. Optymalny dobór roślin po sobie 
może korzystnie wpływać na plonowanie roślin. Wła-
ściwy dobór płodozmianu określa się często mianem 
„beznakładowego czynnika produkcji”.  Fot. 1. Dojrzałe jabłka. Źródło: www.sadownictwo.com.pl 
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Uprawa gleby 
  

Uprawa jest kolejnym istotnym czynnikiem w procesie 
produkcji rolniczej. Właściwa, dobrze wykonana upra-
wa może mieć korzystny wpływ na ograniczenie rozwo-
ju patogenów, zmniejszenie zachwaszczenia, co powo-
duje obniżenie kosztów ochrony chemicznej oraz 
zwiększenie wielkości przyszłych plonów. 

W integrowanej uprawie gleby ważne jest przestrze-
ganie kilku zasad, przede wszystkim w zakresie ograni-
czania liczby wykonywanych upraw płużnych i zabie-
gów agrotechnicznych oraz stosowanie tzw. „uprawy 
konserwującej”. Pojawiają się tutaj działania łączone z 
rolnictwem uproszczonym, bądź rolnictwem precyzyj-
nym. Obecnie często spotykaną praktyką jest wykony-
wanie orki, która ma za zadanie przykryć resztki po-
żniwne i przygotować glebę do wejścia na pole rośliny 
następnej. Jest to zabieg agrotechniczny najbardziej 
pracochłonny oraz obarczony wysokimi kosztami jego 
przeprowadzenia. Jednocześnie orka, a w szczególności 
orka głęboka, powoduje wzruszenie gleby i znaczące 
zmiany w jej strukturze. Wierzchnia warstwa gleby jest 
„przysypywana” glebą z niższych partii. Utrudnia to 
rozwój i normalne funkcjonowanie mikroorganizmów 
glebowych. Przy złym wykonaniu orki może wystąpić 
zjawisko podeszwy płużnej, bądź wyorywania martwicy 
glebowej. Przy prowadzeniu uprawy tradycyjnej (płuż-
nej) należy orkę wykonywać na około dwa tygodnie 
przed planowanym siewem lub sadzeniem ze względu 
na zagrożenie osiadania gleby. Można ten proces przy-
spieszyć stosując w uprawie różnego rodzaju wały do-
prawiające.  

 

 
Ostatnie lata pokazują, że coraz częściej jesteśmy 

świadkami występowania anomalii pogodowych. 
Utrudnia to często terminowe wykonywanie zabie-
gów agrotechnicznych, a dodatkowo warunki wyko-
nywania tych zabiegów nie należą do najłatwiej-
szych. Przy stale rosnących kosztach produkcji rolni-

czej (paliwa, nawozy, podatki) większego znaczenia 
nabierają próby wprowadzania uproszczeń w upra-
wie roli. Pokrywa się to z celem integrowanej upra-
wy roli. Coraz powszechniej stosuje się maszyny 
mieszające glebę (agregaty ścierniskowe) w miejsce 
podorywki. Pozwala to otrzymać tzw. mulcz, czyli 
mieszaninę resztek pożniwnych z glebą. Upraszcza 
się także etap bezpośredniego przygotowania gleby 
do siewu czy sadzenia – stosując agregaty uprawo-
we, bądź uprawowo-siewne. Wiąże się to z więk-
szym zapotrzebowaniem na moc ciągnika, lecz 
zwiększa się wydajność oraz ogranicza koszty zwią-
zane z uprawą. Stosując agregatowanie maszyn 
uprawnych zmniejszamy ilość przejazdów na polu, 
przez co ograniczamy ugniatanie gleby, osuszanie 
gleby, a także oszczędzamy czas. W ten sposób ła-
twiej zachować odpowiednią terminowość siewu, 
bądź sadzenia. Metodyki integrowanej produkcji 
zalecają ograniczanie wykonywanych upraw płuż-
nych w płodozmianie, choć nie chodzi o całkowite 
zaprzestanie stosowania orki. Oczywistym jest, że 
ma ona także wiele zalet. Całkowitym odejściem od 
uprawy płużnej jest tzw. uprawa zerowa, jednakże 
niesie ona ze sobą zwiększone nakłady na ochronę 
chemiczną, co stoi w sprzeczności z celem integro-
wanej produkcji. W omawianym systemie gospoda-
rowania można wyodrębnić szereg urozmaiceń w 
uprawie tworzących tzw. „uprawę konserwującą”. 
W tej formie należy zadbać, by wszystkie zabiegi 
były wykonywane przy odpowiedniej wilgotności. 
Niekorzystne jest za duże nasycenie wodą, jak rów-
nież warunki suszy w glebie. Coraz częściej na ryn-
ku maszyn pojawiają się pługi umożliwiające orkę 

przy prowadzeniu ciągnika po tzw. caliźnie, 
a nie jak to tradycyjnie bywa, w bruździe. 
Pozwala to zniwelować ugniatanie gleby na 
głębokości orki. W uprawie konserwującej 
kładzie się nacisk na używanie maszyn 
spulchniających zamiast maszyn odwracają-
cych ziemię. Dzięki tym działaniom kon-
serwującym możemy przeciwdziałać erozji, 
zniwelować występowanie zjawiska pode-
szwy płużnej oraz polepszyć właściwości 
powietrzno-wodne w glebie.  

 

Nawożenie 

 

Nawożenie w systemie integrowanym można 
określić jednym słowem – racjonalne. Oczywi-
stym jest, że potrzeby pokarmowe roślin są 
różne dla różnych gatunków, ale również zale-

żą one od siedliska. Dlatego też priorytetem powinno 
być określenie zawartości pierwiastków w glebie – czyli 
wykonanie badania gleby. Jest to obowiązek ustawowy 
dla producentów integrowanej żywności. Gdy rolnik 
będzie posiadał dane na temat zawartości pierwiastków 
w glebie na miejscu danej uprawy, powinien w drugiej 
kolejności uwzględnić istotną rolę racjonalnego płodo-

Fot. 2. Agregat podorywkowy w polu.  
Źródło: http://www.agro-masz.eu/ 
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zmianu. Należy zwrócić uwagę na rośliny poprzedzają-
ce daną uprawę, na ilość i jakość resztek pożniwnych 
tej uprawy. Kolejnym etapem optymalizacji nawożenia 
jest jak najszersze stosowanie nawozów naturalnych i 
określenie ich wpływu na przyszłe plonowania. Na tym 
etapie dochodzimy do celu, który chcemy osiągnąć w 
produkcji roślinnej – czyli oczekiwanego plonu. Każda 
roślina ma swoje indywidualne predyspozycje w zakre-
sie plonowania. Znając możliwości siedliskowe można 
oszacować przyszły plon, a co za tym idzie potrzeby 
pokarmowe roślin uprawnych, gdyż są to czynniki po-
wiązane. Dzięki uwzględnieniu wyżej wymienionych 
czynników i zestawieniu ich z potrzebami pokar-
mowymi roślin otrzymamy wynik, który będzie 
określał nawożenie mineralne.  

O ile w rolnictwie konwencjonalnym zwraca się 
przede wszystkim uwagę na główne makroelemen-
ty (tj. NPK), o tyle w systemie integrowanym należy 
poszerzyć dawki nawozowe rozpatrując większą 
gamę pierwiastków, gdyż niedobór jednego z nich 
(o mniejszym znaczeniu) może ograniczać pobór i 
wykorzystanie któregoś z głównych pierwiastków 
plonotwórczych np. azotu. Może to spowodować 
znaczne zmniejszenie efektywności nawożenia. 
Znając fizjologię roślin oraz dynamikę ich rozwoju 
dawki nawozowe można stosować w optymalnych 
dla roślin terminach, warto dostosowywać formy 
nawozów do stadium rozwojowego roślin. Dzięki 
takim działaniom zwiększa się efektywność nawo-
żenia.  

Całość tych działań ma doprecyzować proces nawo-
żenia roślin uprawnych. W większości przypadków 
działania te skutkują obniżeniem ponoszonych kosz-
tów. Dodatkowo rośliny właściwie odżywione wykazują 
większą odporność na działanie agrofagów, co może 
przynieść kolejne zmniejszenie kosztów związanych 
np. z ochroną roślin. Nabiera to znaczenia zwłaszcza 
dla rozdrobnionego rolnictwa południowej Polski, 
gdzie opłacalność produkcji jest często bardzo niska, 
bądź po prostu produkcja rolnicza przynosi straty. 

 
Ochrona roślin 

  

Ponieważ od 2014 roku wszystkich rolników w Polsce 
obowiązują zasady integrowanej ochrony roślin, stąd 
też ważne jest wyjaśnienie pojęcia tzw. progu ekono-
micznej szkodliwości. Jest to bardzo ważny wskaźnik, 
jednakże prowadzenie ochrony roślin w sposób inte-
growany jest zagadnieniem szerszym. Część zasad opie-
ra się o wyżej opisane składowe systemów rolniczych. 
Dzięki zastosowaniu właściwego płodozmianu, wyko-
naniu terminowej i odpowiedniej uprawy roli oraz efek-
tywnemu nawożeniu możemy znacząco ograniczyć 
wprowadzanie substancji chemicznych do rolnictwa. 
Poza tymi obszarami produkcji rolniczej można wyko-
nać kilka prostych czynności i stosować kilka zasad, 
które pozwolą jeszcze bardziej ograniczać występowa-
nie agrofagów w uprawach rolniczych.  

Wybierając odmiany roślin odpornych na dane pa-
togeny, można wykorzystując metody hodowlane, za-
niechać w pewnym stopniu chemicznej ochrony. W 
rolnictwie ekologicznym, jak i integrowanym, bardzo 
ważna jest metoda biologicznej ochrony roślin. W tej 
metodzie wykorzystuje się naturalnych wrogów agrofa-
gów, występujących na roślinach uprawnych. Dzięki 
wprowadzeniu takich organizmów na pola uprawne, 
rozpoczynamy naturalny proces antagonistyczny, ma-
jący miejsce na co dzień w przyrodzie, ale w tym przy-
padku kontrolowanym przez rolnika.  

 

Dopiero po wykorzystaniu przez rolników wszyst-
kich tych metod można określić próg ekonomicznej 
szkodliwości występujących agrofagów. Próg ekono-
micznej szkodliwości to ilość agrofagów występująca na 
jednej roślinie lub na jednostce powierzchni, która 
spowoduje utratę plonu o wartości równej, bądź więk-
szej niż koszt wykonania zabiegu chemicznej ochrony. 
Po przekroczeniu tych progów zabieg chemicznej 
ochrony roślin jest po prostu opłacalny. Ta zasada w 
znacznym stopniu ogranicza stosowanie profilaktycz-
nej, chemicznej ochrony roślin. Całość chemicznej 
ochrony sprowadza się do zmniejszenia strat w plonie, 
a nie jak to w przypadku rolnictwa konwencjonalnego – 
do ograniczania występowania agrofagów. 

 
Koszty, produkcja, opłacalność 

 

W niniejszym opracowaniu zestawiono wspólnie trzy 
wskaźniki /czynniki (koszty, produkcja, opłacalność) 
występujące w produkcji integrowanej, ponieważ 
między nimi istnieje ścisłe powiązanie. W systemie 
rolnictwa tradycyjnego koszty upraw rolniczych są z 
reguły duże. Większość tych kosztów związana jest 
ze środkami produkcji, takimi jak nawozy czy środki 
ochrony chemicznej. W rolnictwie ekologicznym 
również ponoszone są duże koszty, jednakże tam 
większość z nich przypada na nakłady pracy ludzkiej, 
bądź pracy maszyn. Mniejsze znaczenie mają wów-
czas koszty związane ze środkami produkcji. Wpro-

Fot. 3. Wybór roślin odpornych na patogeny  
Źródło: www.agronews.com.pl 
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wadzenie integrowanego systemu produkcji rolniczej 
pozwala, w większości przypadków, ograniczyć kosz-
ty związane ze środkami produkcji poprzez precy-
zyjne nawożenie i ograniczone zużycie środków 
chemicznej ochrony. Dodatkowo wykorzystując wła-
ściwości płodozmianu, precyzując uprawę roli oraz 
wykorzystując biologicznych wrogów agrofagów 
można w bezkosztowy sposób zwiększyć ilość i ja-
kość plonów, a co za tym idzie poprawić opłacalność 
produkcji rolnej.  
 Produkcja, czyli w głównej mierze uzyskiwany 
plon, jest uzależniony od wielu czynników. W rolnic-
twie konwencjonalnym charakteryzującym się du-
żymi nakładami na środki produkcji można uzyski-
wać wysokie plony, choć ich jakość nie jest za wyso-
ka. Rolnictwo ekologiczne charakteryzuje się wysoką 
jakością i walorami smakowymi, jednakże prowa-
dzenie takiej produkcji wiąże się z relatywnie niskimi 
plonami i efektami produkcji. Dużym atutem pro-
dukcji ekologicznej jest natomiast wysoka cena pło-
dów rolnych wyprodukowanych w tym systemie oraz 
coraz większy popyt na nie. W systemie integrowa-
nym osiągane plony są mniejsze niż w rolnictwie 
konwencjonalnym, lecz większe niż w rolnictwie 
ekologicznym. W dużym uproszczeniu można przy-
jąć, że jakość wytworzonej produkcji jest też uśred-
nieniem wartości z innych systemów (tj. ekstensyw-
nej i intensywnej).  

Innym ważnym czynnikiem w produkcji rolniczej 
jest jej opłacalność. Opłacalność produkcji określa 
wartość produkcji w stosunku do ponoszonych kosz-
tów na produkcję. W rolnictwie tę opłacalność kreuje 
cena produktów rolnych, która podlega dużym wa-
haniom w czasie. Dlatego trudno określić i porównać 
opłacalność systemów gospodarowania rolniczego. 
Duże znaczenie może mieć w tym przypadku po-
wszechność danego systemu, a to może przełożyć się 
na przewidywalność cen na dane produkty. Dlatego 
opłacalność produkcji w systemie konwencjonalnym, 
jak i integrowanym będzie większa od tej w rolnic-
twie ekologicznym. Jednak popyt na ekologiczną 
żywność stale rośnie, co w dłuższej perspektywie 
może okazać się ciekawą alternatywą dla rolników, 
zwłaszcza z obszarów o rozdrobnionym rolnictwie, 
jakim jest województwo małopolskie. 

 

Inklinacje dla rolnictwa województwa  
małopolskiego 

 
Rolnictwo województwa małopolskiego należy do 
rolnictwa ekstensywnego. Jest bardzo rozdrobnione, 
słabe ekonomicznie i ograniczone wieloma czynni-
kami, takimi jak np. wpływ niekorzystnego ukształ-
towania terenu i występujące tu warunki naturalne. 
Jednocześnie, co podkreśla wiele osób, rolnictwo na 
tym obszarze zajmuje się produkcją zdrowej, świeżej 
żywności, często przeznaczonej dla wymagających 

klientów (np. produkty regionalne, tradycyjne, żyw-
ność ekologiczna).  

Rozpatrując rolnictwo województwa małopolskiego 
w porównaniu np. z rolnictwem północno-zachodniej 
Polski, można zauważyć duże różnice. Rolnictwo połu-
dniowej Polski jest znacząco rozdrobnione, z przesta-
rzałym zapleczem maszynowym i niską produktywno-
ścią. Jednocześnie koszty ponoszone na działalność 
rolniczą nie są wysokie. To powoduje, że na ogół rolni-
cy prowadzący małe gospodarstwa produkują mniej, ale 
lepszej jakości. Można więc uznać, że takiemu syste-
mowi produkcji blisko do systemu rolnictwa integro-
wanego. Dzięki zastosowaniu zasad integrowanej pro-
dukcji, często w oparciu o metodyki przygotowywane 
przez PIORiN, można zwiększyć efektywność produkcji 
i zwiększyć dochody z produkcji, zwłaszcza w tych 
niewielkich gospodarstwach południowej Polski. Może 
to dać możliwości dalszego rozwoju tych obszarów, a w 
perspektywie czasu przyczynić się to do stworzenia 
nowych miejsc pracy. Niestety, dużym utrudnieniem 
może okazać się brak świadomości i wiedzy konsumen-
tów na temat integrowanej produkcji. Gdyby udało się 
podnieść tę świadomość i wypromować produkty wy-
twarzane w myśl integrowanej produkcji można by 
zwiększyć szansę rozwoju rolnictwa województwa ma-
łopolskiego, i dało by to lepszy efekt niż „podtrzymy-
wanie ich przy życiu” za pomocą dopłat bezpośrednich. 
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Szkolenia cross-compliance w Małopolsce 
 

 
 
 
Kolejny raz, w ramach konsorcjum: Małopolskie 
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Małopolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Małopolska Izba 
Rolnicza realizujemy szkolenia z zakresu wzajemnej 
zgodności. W obecnej edycji, w latach 2013-2014,  
zamierzamy przeszkolić 3500 osób.  
 Reforma WPR w 2003 roku zmieniła zasady wspar-
cia dla rolnictwa poprzez wprowadzenie jednolitej 
płatności, która zastąpiła większość dotychczaso-
wych płatności bezpośrednich oddzielając ją od 
struktury produkcji i jej wielkości. Została jednak 
uzależniona od spełnienia szeregu wymagań doty-
czących: utrzymania gruntów wchodzących w skład 
gospodarstwa w dobrej kulturze rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska, podstawowych wymogów w 
zakresie zarządzania oraz dobrostanu. Powyższe 
wymogi składają się na jeden mechanizm nazywany 
„zasadą wzajemnej zgodności” oznaczający powiąza-
nie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich 
za spełnienie określonych wymogów, które zostały 
podzielone na trzy obszary:  

� Obszar A – ochrona środowiska, 
� Obszar B – zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i 

zgłaszanie chorób oraz zdrowotności roślin, 
� Obszar C – dobrostan zwierząt. 

 W państwach UE system kontroli wymogów wza-
jemnej zgodności obowiązuje od 2007 roku, kiedy to 
rolnicy „piętnastki” byli po raz pierwszy kontrolowani. 
Jego wdrożenie rozpoczęto w 2005 roku. W nowych 
państwach, od 1 maja 2004 roku wymogi ograniczyły się 
do kontroli przestrzegania dobrej kultury rolnej. Od 1 
stycznia 2009 roku obowiązują wymogi Obszaru A, od 
2011 roku – Obszaru B i od 2013 roku – Obszaru C.  
 Celem nadrzędnym wzajemnej zgodności jest pro-
dukcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości na ryn-
ku całej UE. Czy jest coś nowego w tych wymaganiach 
w stosunku do produkcji rolnej czego dotąd nie było? 
Jedynym elementem nowym jest to, że przymusza się 
rolnika do wdrażania norm produkcyjnych, które czę-
sto są znane z historii. Nowością zapewne jest powią-
zanie tych wymogów z zapłatą za ich spełnienie.  
 Pogoń za coraz większą wydajnością produkcji ro-
ślinnej i zwierzęcej wypaczył charakter rolnictwa, 
które stało się często wrogiem środowiska i ludzi. 
Wystarczy przypomnieć aferę z DDT, chorobą BSE 
czy ptasią grypą. Nagminnie stosowany jest uprosz-
czony płodozmian. 

  
 Czy rolnicy w XIX w. nie stosowali właściwego 
zmianowania roślin, nie znali znaczenia nawozów 
organicznych, negatywnego wpływu na wegetację 
kwaśnych gleb, roli poplonów, czy prawidłowych 
warunków higieny przy pozyskiwaniu mleka? – to są 
pytania retoryczne. Oczywiście znano te zasady bar-
dzo dobrze. Pamiętamy z czasów niedalekich bo 20, 
30 lat temu, kiedy rolnicy na co dzień stosowali po-
plony takie jak seradela czy łubin żółty. Pamiętam 
doskonale z własnych doświadczeń doradczych, co 
to było agrominimum i zoominimum.  

Fot. 1. Rolnicy podczas szkolenia, Luborzyca, 2013.  
Fot. J. Kałmuk 

Fot. 2. Rolnicy wizytujący gospodarstwo, Janowiczki, 
2013. Fot. J. Kałmuk 
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Tabela 1. Koszty spełnienia wymogów wzajemnej 
zgodności (utraconych możliwości oraz rzeczywiste)  
w gospodarstwach rolnych w podziale na grupy ob-
szarowe oraz położenie (zł/gospodarstwo)   

 Wspominam eksperyment kłobucki prof. Tomasza 
Janowskiego, który odkrywał na nowo potrzeby zwierząt, 
dzisiaj „cross” tylko je powtarza, a więc nic nowego.  
 Rolnictwo w okresie jednego pokolenia, jednej deka-
dy zmieniło i zmienia się. Produkcja żywności jest 
dziedziną strategiczną i publicznym dobrem podlegają-
cym z jednej strony prawidłom rynku, z drugiej zaś 
podlegającą instrumentom interwencjonizmu pań-
stwowego, a więc nie jest obojętne w jaki sposób pro-
dukowana jest żywność, która - jak wiemy - jest jednym 
z trzech czynników decydujących o naszym życiu, obok 
genetyki i środowiska. Tym bardziej, że wpływa na ota-
czające nas środowisko, które uczciwość nakazuje zo-
stawić niezmienione dla następnych pokoleń.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Zadajemy sobie często pytanie, na ile normy wzajemnej 
zgodności, te centymetry, stopnie Celsjusza, procenty 
wilgotności i zawartości szkodliwych gazów wpływają 
na decyzje rolników o zaprzestaniu produkcji lub np. 
rezygnacji z produkcji zwierzęcej? 
 Spis Rolny z 2010 roku wykazał spadek o 23% liczby 
gospodarstw najmniejszych (do 2 ha) w stosunku do 
2002 roku. Były to najczęściej gospodarstwa posiadające 
1-2 krowy, parę tuczników i kilkadziesiąt kur. Zanoto-
wano także spadek o 1/3 pogłowia zwierząt we wszyst-
kich gospodarstwach. Zjawiska te były spowodowane 
wieloma czynnikami, przede wszystkim ekonomicz-
nymi – jednym z nich są koszty, jakie rolnik musi po-
nieść na dostosowanie gospodarstwa do norm określo-
nych w wymogach wzajemnej zgodności. 
 Według Instytutu Ekonomiki [2011] mamy do czynie-
nia z „kosztami rzeczywistymi i kosztami utraconych 
możliwości”. Do kosztów rzeczywistych zaliczane są 
m.in.: budowa silosów z ociekaczami, budowa szczel-
nych zbiorników w celu zagospodarowania odchodów 
zwierząt, znakowanie zwierząt, zmiany wyposażenia 
dla zwierząt, modernizacja budynków, gdzie odbywa 
się produkcja zwierzęca, koszenie, nawożenie oborni-
kiem, koszty prowadzenia dokumentacji. Do kosztów 
tzw. „utraconych możliwości” należy np. ograniczenie 
produkcji zwierzęcej. 

 Najwyższe koszty spełnienia norm wzajemnej zgod-
ności ponoszą gospodarstwa realizujące programy rol-
nośrodowiskowe, znajdujące się na terenach NATURA 
2000 i OSN. Według tej publikacji, koszty poniesione 
na wdrożenie wzajemnej zgodności w gospodarstwie 
po pewnym czasie są zwracane w postaci wyższych 
plonów i wyższej wydajności. Koszty poniesione przez 
gospodarstwa związane z wdrożeniem zasad wzajem-
nej zgodności prezentuje tabela 1. 
 
 
 
 
 

 
 Rolnik nie tylko ponosi koszty związane z wdraża-
niem wzajemnej zgodności ale może także być kara-
ny za jej niewdrożenie. Ustawodawca rozróżnia dwa 
pojęcia zależnie od kwalifikacji czy jest to nieumyśl-
ne działanie, czy też celowe, może wymierzyć karę 
sięgającą nawet do 100% płatności.  
 Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
[www.minrol.gov.pl]: „W przypadku, gdy stwierdzona 
niezgodność wyniknie z zaniedbania ze strony rolnika, 
obniżka ta będzie z zasady stanowić 3% całkowitej kwo-
ty płatności bezpośrednich. Jednakże na podstawie ra-
portu z kontroli może zostać wydana decyzja o obniże-
niu wielkości po-trącenia do 1% lub zwiększeniu go do 
5% całkowitej kwoty lub, w określonych przypadkach, 
odstąpieniu od nałożenia jakichkolwiek obniżek. W 
przypadku nieumyślnych działań w zależności od sumy 
punktów przypisanych w stwierdzonej niezgodności, 
kara może wynosić do 5% płatności. Kiedy jednak tę nie-
zgodność rolnik powtarza w następnych latach, instytu-
cja kontrolująca może wnioskować o ukaranie i zabranie 
15% całkowitej kwoty dopłat. Jeśli rolnikowi zostanie 
udowodnione, że w sposób celowy nie dostosuje się do 
norm wzajemnej zgodności, wielkość kary może sięgnąć 

Grupy  
obszarowe 

gospodarstw 

Położenie gospodarstw 

Natura 
2000 

OSN 
oraz 

Natura 

OSN 
poza 

Naturą 

Pozostałe 
obszary 

poza OSN 
oraz poza 

Naturą 

Ogółem 10 288  11 574  2 384  1 098  

1-2  1 833  3 119  1 653  367  

2-5  3 861  5 147  1 822  536  

5-10  8 103  9 389  2 228  942  

10-15  13 803  15 089  2 722  1 436  

15-30  22 899  24 185  3 481  2 195  

30-50  42 077  44 497  6 210  3 790  

50-100  76 615  79 035  8 867  6 447  

100 i >  269 807  272 227  39 180  36 760  

Źródło:  IER, 2011 

Fot. 3. Rolnicy wizytujący gospodarstwo, 2013.  
Fot. J. Kałmuk 
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100%”. Wielkość kar zmusza rolnika do bycia wymaga-
jącym w stosunku do nałożonych przepisów cross-
compliance. Kary te mają duże znaczenie w końcowym 
efekcie wyników finansowych gospodarstw, kiedy 
udział płatności w dochodach gospodarstw obecnie 
sięga 50 i więcej procent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Najczęściej popełniane błędy przez rolników 
stwierdzone podczas kontroli realizowanej przez ARi-
MR i Inspekcję Weterynaryjną:  
� W ponad 3000 kontrolowanych gospodarstw w 2013 

roku wykazano, że na łąkach i pastwiskach pokrywa 
roślinna nie była koszona lub usuwana. Przynajm-
niej raz w roku w terminie do 31 lipca lub nie były na 
niej wypasane zwierzęta; 

� Prawie 3% kontrolowanych gospodarstw, na grun-
tach ugorowanych, nie przeprowadziło koszenia lub 
innych zabiegów uprawowych zapobiegających wy-
stępowaniu i rozprzestrzenianiu się chwastów, co 
najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca, a grunt 
orny nie jest wykorzystany do uprawy roślin lub nie 
jest ugorowany;  

� W obszarze dotyczącym zdrowia publicznego, 
zdrowotności zwierząt i zgłaszania chorób, najczę-
ściej nie przestrzega się obowiązku posiadania aktu-
alnego zaświadczenia w zakresie stosowania ochro-
ny roślin lub testowania opryskiwaczy. Kontrole w 
wielu wypadkach wykazały niekompletność lub 
brak ewidencji zabiegów wykonywanych przy uży-
ciu środków ochrony roślin, a także ich stosowanie 
niezgodne z etykietą; 

� Rolnicy produkujący paszę nie rejestrowali się jako 
producent pasz u Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

� Rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą nie posia-
dali książek leczenia zwierząt; 

� Rolnicy nie prowadzili ewidencji zużycia pasz oraz 
nie przechowywali faktury ich zakupu. 

 
Wnioski:  
1) Gospodarstwa małe, o wielkości ekonomicznej do  

8 ESU, będą miały poważne problemy we wdraża-
niu zasad wzajemnej zgodności ze względu na ich 

ograniczone możliwości finansowe. Spadek pogło-
wia zwierząt jest spowodowany w tych gospodar-
stwach nowymi obowiązkami wynikającymi z obec-
nych przepisów. Nowe zasady PROW upraszczają te 
wymogi i być może przy jednoczesnej zmianie 
przepisów przy sprzedaży bezpośredniej pomogą 
tym gospodarstwom w dywersyfikacji dochodów. 

2) Najwięcej problemów, które stwierdzamy we wdra-
żaniu zasad wzajemnej zgodności dostarcza Obszar 
C, tj. dobrostan zwierząt. Z tym obszarem wiążą się 
największe koszty wynikające z konieczności mo-
dernizacji budynków inwentarskich i stanowisk dla 
zwierząt. Wiele kontrowersji wzbudza np. zasada 
grupowego utrzymania loch.  

3) Problemy we wdrażaniu wymogów wzajemnej 
zgodności na obszarach NATURA 2000, jak wynika 
z konsultacji przeprowadzonych przez Małopolską 
Izbę Rolniczą, w 49 gminach są spowodowane błę-
dami przy przygotowaniu programów wdrażania 
NATURY 2000 na tych terenach oraz brakiem sze-
rokiej konsultacji z rolnikami. 
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Fot. 5. Rolnicy wizytujący gospodarstwo, Janowiczki, 
2013. Fot. J. Kałmuk 

Fot. 4. Rolnicy wizytujący gospodarstwo, Janowiczki, 
2013. Fot. J. Kałmuk 
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